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RUSIJOS KOMPARTIJOJE VYKSTA KOVA Žinios iš Amerikos

iš tų gydytojų 
kaltais yra iš-

priemonėmis“- 
kankinimais. ..

Rusijoj po Stalino mirties 
prasidėjęs rūgimas tebėra visos 
žmonijos dėmesio centre, ypač, 
kad tas rūgimas kasdien duo
da sensacingų reiškinių.

Praeitame „NL“ numery šio 
je vietoje buvo spėliota, kad 
Stalinui mirus, devynių gydy
tojų, kurie buvo apkaltinti nu 
žudymu Ždanovo ir kitų dide 
lių komunistų, byla turėtų bū
ti panaikinta, nes ji dabai- ne
reikalinga. Ji buvo reikalinga 
pateisinti Stalinui, nes jau per 
garsiai buvo pradėta kalbėti, 
kad Stalino įsakymu nužudy
tas Ždanovas ir eilė kitų žymių 
komunstų. Stalinui reabilituo
ti ir buvo sufabrikuota 9-nių 
gydytojų byla ir paskelbta ko-, 
va žydams.

Tai labai įdomi byla.
Kad viskas būtų patikima, by
la pradėta nuo Čekoslovakijos.' 
Ten pakaita 11 žydų. Toje by 
loję neva nustatytas Čekoslo
vakijos žydų, su Slanskiu pry 
šaky, ryšis su Maskvos žydais, 
ir „atidengtas jų bendras są
mokslas“. . . nužudyti ir Stali
ną.. . . Iš to sukelta byla prieš 
devynis Maskvos gydytojus. 
Taip Stalinas bandė pateisinti 
savo galvažudiškus darbus. 
Bet Stalinui mirus, susidarė 
naujos sąlygos. /

Prasidėjo nauja kova — 
už valdžią, tarpusavė kova. Ir 
dabar „neklaidingasis Stali
nas“, viso pasaulio „tėvas ir 
mokytojas“ pačių Rusijos ko
munistų oficialiai pripažintas 
žudiku, nes oficialus praneši
mas sako, kad 
prisipažinimas 
gautas
„netinkamomis
—• prievarta,
Taigi, patys komunistai prisi
pažino, kad jų >r partija ir val
džia fabrikavo bylas pagal rei
kalą ir prievartos būdu.

Nors visas pasaulis puikiai 
žinojo, kad Stalinas ir komu
nistų partija Rusijoje šlykščiau 
siu ciniškumu prievartauja, bet 
kad pati Rusijos valdžia ir pa
ti komunistų partija prie to pri 
sipažintų, sunku buvo laukti. 
Bet, „kuo velnias nežaidžia“— 
sako patarlė. Ir tikrai komu
nistai čia „sužaidė velnio žais 
mą“ — patys save išdavę. Visa 
jų diktatūra — tai

galvažudžių 
gaujos siautėjimas,

tai bjauriausis pasityčiojimas 
ir darbo žmogaus ir bendrai iš 
žmogaus ir paprasčiausių ir tei 
sės ir padorumo principų.

Bet ką tai reiškia? — 
dabar klausia kiekvienas pro
taujantis žmogus.

Į šitą klausimą atsakyti šian 
dien, neturint tikresnių žinių iš 
už geležinės uždangos, dar 
sunku. Viena aišku, kad da
bar

Rusijoje vyksta didelės 
permainos.

Po to, kai „Izvestijos“ ba
landžio 6 d. paskelbė Rusijos 
valdžios balandžio 4 dienos nu
tarimą, kad 9 gydytojų byla 
panaikinama, nes ji yra „ne
leistinomis priemonėmis“ sufa
brikuota; po to kai tuos 9 gy
dytojus „išdavusiai“ gydyto
jai, jau apdovanota Stalino or- 
denu, atimtas ordenas; po to, 
kai pradėta byla prieš tos by
los 
ku,

ais-kombinatorius, — jau
kad prasidėjo

„kelias atgal“.
Koks jis bus? — tai 
klausimas.

Visas bylas fabrikavo ligšiol

didelis

Sensacija: gydytojai jau nekalti
NKVD arba MVD arba rusiš 
kas gestapas, žvalgyba, kurios 
priešaky buvo Dzieržinskis, 
Jagoda, Ježovas ir dabar Beri 
ja, — ta< savaime aišku, kad 
Berijai, logiškai galvojant, tu 
retų ateiti jau suminėtųjų ga
las. Teigiama, kad Malenko
vas esąs tuo būdu nusistatęs 
Beriją likviduoti.

Bet kas toliau?
Toliau begali būti tiktai tarpu

1953 m. kovo men. 26 d. JAV Prezidentas Dwight D. Eisenhower specialioje audiencijoje Baltuosiuose Rūmuose Wa-
shingtone priėmė 10 asmenų Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją. Fotografijoje (iš kairės į dešinę). Lietuvių Tauti
nės Sandaros pirmininkas ir ALT vicepirmininkas S. Gegužis (Wilkes Barre, Pa.), JAV Kongreso narys Charles J. 
Kersten (atlydėjęs delegaciją į Baltuosius Rūmus), ALT Sekretorius ir „Naujienų“ redaktorius Dr. P. Grigaitis (įteikia 
Prezidentui memorandumą), ALT narys J. Ginkus (Brooklyn, N. Y.), JAV Prezidentas Dwight D. Eisenhower, ALT 
Pirmininkas ir „Draugo“ redaktorius L. Šimutis, Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos pirmininkas ir ALT na
rys S. Pieža (Chikago, H.) ir ALT iždininkas ir „Sandaros” redaktorius M. Vaidyla. Į fotografiją nepateko šie delegaci
joje dalyvavę asmenys: Amerikos Lietuvių Informacijos Centro direktorė p-lė M. Kižytė, New Yorko Lietuvių Tarybos 
pirmininkas adv. S. Bredes, Jr., Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pirmininkas ir ALT vicepirmininkas adv. Chas. J. Ka 

liriauskas ir Susivienijimo Lietuvių R Katalikų Amerikoje sekretorius ir ALT iždo globėjas Wm. T. Kvetkas.

vyko ir viešės 2 savaites. Taip 
pat atvyksta ir Izraelio val
džios atstovai. Galimas daly
kas, kad tai yra sutarta, kad 
neutralioje žemėje galėtų jie 
pasitarit.

Įdomu, kad vokiečių spauda 
skelbia, jog
Pabaltijo valstybių užgrobimą 

suprojektavo Malenkovas.
Jis taip pat suprojektavęs ir 
Korėjos karo pradžią. Jis bai
siai nemėgstąs vakarų. Savo 
metu Rygon buvo atskridęs or 
ganizuoti provokacinių aktų, 
kurie leistų Rusijai griebtis 
priemonių prieš Pabaltijo vals 
tybes. ~ 
vykdė Pabaltijo komunistai, 
tiktai
Maskvos atvežtomis direkty
vomis.

— JTO gen. sekretoriumi 
Saugumo Taryba sutarė Švedi 
jos viceministerį Dag Ham- 
merskjoldą.

saves kovos kelias, nes iš tik
rųjų kito kelio nėra. Ir štai ko
dėl.

Rusijoje veikia diktatūra. 
Anksčiau buvo teigiama, kad 
tai esanti komunistų partijos 
diktatūra, nes pačios partijos 
viduje veikianti demokratija. 
Bet jau pakankamai paaiškėjo, 
kad ir partijos viduje veikia 
diktatūra — saujos galvažu
džių diktatūra ,nes tariamosios 
demokratijos nėra. Nėra to
dėl, kad partijos organai suda 
romi ne visuotinių rinkimų, 
bet oligarchiniu būdu — kitus 
nugalėjęs ir pirmaująs asmuo 
pasirenka sau padėjėjus. Tai
gi, prieita prie diktatūros gau
jos, kuri kovoja už valdžią.

Dabar susidaro tokia būse
na, kad vyriausiojo nugalėtojo 
ir valdžios viršūnės laimėtojo 
nėra. Savaime turi vykti

kova už tą viršūnę, 
nes niekas nieko rinkti demok
ratiniu būdu, nei partijoje, nei 
juo labjau už partijos, tautoje, 
negali. Belieka tiktai žūtbūti
nė kova: laimės tas, kas suge
bės nugalabyti kitus, savo fren 
tus.

Kokios iš to išvados mums, 
lietuviams, ir Lietuvai?

Vakarai karo neskelbs. Jis 
nereikalingas ir Rusijai, kuri 
turi stipriai reikalus spręsti sa
vo viduje. Jeigu jos reikalai 
vystysis pakankamai palankiai, 
tai ji blogiausiu atveju turėtų 
baigti jau vedamus karus — 
Korėjoje ir Indokinijoje, nes 
jie dabar jau sudaro pavojų pa 
čiai Rusijai. Vedamieji karai 
Rusijai dabar tapo didele ri
zika. Rusijos žmonės, komu
nistų diktatūros neapkenčia. 
Jiems atsibodo badas, vargas, 
nesibaigią nedatekliai. Ypač, 
daugeliui iš jų pamačius vaka
rus,

kyla mintis persitvarkyti.
Jie nori laisvės ir geresnio gy
venimo. Norint dabar juos iš
laikyti „v jozevych rukavi- 
cash“, kaip ligšiol, tenka labai 
suglausti partijos eiles. Bet ir 

partijoje nėra pasitenkinimo. 
Todėl susidaro vidaus sprogi
mui labai galimos sąlygos ir 
tas dabartinę Rusijos viršūnė
lę verčia atsidėjus budėti, o bu 
dint — geriau neturėti išorinių 
trobelių, — todėl geriau būtų 
be karų.

Ir jau matome, kad 
komunistai 

eina į kompromisus.
Korėjoje jau sutinka ne tiktai 

keistis sužeistais, bet ir atnau
jinti derybas dėl paliaubų. Jos 
balandžio 6 dieną jau būtų ir 
prasidėjusios, jiegu gen. Clark 
nebūtų pareikalavęs atsakymų 
į visus jo pastatytus klausimus. 
Jos atidėtos ligi bus gauti tiks 
lūs komunistų atsakymai. To 
dėl visai galimas dalykas, kad 
greit galime susilaukti Korėjos 
karo pabaigos. O po to ir kitų 
apsiraminimų.

Jeigu Rusijoje būtų net la
bai gerai, tai protingesni jų po 
litikai ir šiaip karo nevestų, 
nes, viena, Rusija tiek prisigro 
bė žemių, tiek užgrobė valsty
bių, kad jai reikia dar daug lai
ko, kol ji tai suvirškins, o ant 
ra, tuo pačiu ji Amerikoje ir 
kitame vakarietiškame pasauly 
j e tuo gali

iššaukti ekonominę krizę, 
sukelti depresiją,

kuri ir taip be kovos ir dar ge 
tiau pasitarnaus komunistams.

Iš kitos pusės, kai JAV pre
zidentas Eisenhoweris kalba 
apie taiką, tai dabar tikrai yra 
galimybė Rusiją atstumti į 
1939 mteų ribas, kas yra ofi
cialus dalykas, nes Stalinas ir 
visa Rusijos valdžia, užpulta 
Hitlerio, iškilmingai yra pasi
žadėjusi nebegrobti svetimų te 
ritorijų ir laikytis 1939 metų 
sienų. Bet... kas gi tokį rei
kalavimą pastatys? Galėtų 
Amerika, bet Eisenhoweris AL 
T delegacijai pasakė, kad jo 
tikslas taika. . . Pareikalavus,

Rusija dabar atsitrauktų į 
1939 metų jų pačių 
įsipareigotas ribas, 

bet čia gali būti kiek ir rizi
kos, o rizikos aiškiai nedarys 
nei Eisenhoweris, nei kas ki
tas. . . Dėl to lietuviai ir ne
patenkinti. O laikas tikrai toks, 
kokio kažin ar bebus susilauk
ta geresnio, jeigu... nekils pa 
čioje Rusijoje revoliucija, ku
riai sąlygos labai sunkios.

Min. St. Lozoraitis, kalbėda 
mas į pavergtąją Lietuvą, da 
bartinę Rusijos būseną lygina 
su ta, kuri buvo susidariusi mi 
rus Leninui:“

„Ir tada palyignamai mažai 
žinomas bolševikas —• Stalinas 
— tapo Lenino įpėdiniu. Ir ta 
da pradžioje apie įpėdinį neva 
vieningai susibūrė seni Lenino 
bendradarbiai. Bet kaip pasi
baigė toji vienybė? Koks bu
vo Lenino bendradarbių liki
mas? Kamenevas buvo sušau
dytas, Zinovjevas sušaudytas, 
Bucharinas sušaudytas, Troc
kis nužudytas, Rykovas sušau 
dytas, Jenukidze sušaudytas, 
vyriausi čekistai Menžinskis, 
Ježovas ir Jagoda nužudyti,

„Pelėda“ išskrenda į dienos 
šviesą.

Humorą mėgsta vienodai - 
- didelis ir mažas, senas ir jau
nas. Didesnio populiarumo bu 
vo susilaukusi Čikagoje leidžia 
ma „Pelėda”, bet pastaroji jau 
pustrečio mėnesio nepasirodė. 
Jos leidėjas ir redaktorius A. 
Vilainis Šidlauskas, tolimesnį 
leidimą perdavė M. Zablockui- 
-lietuvių knygyno savininkui, 
pastarasis pasiruošęs naują 
„Pelėdą“ išleisti balandžio 
antroje pusėje.

Raudonosios armijos maršalai 
Tuchačevskis, Jegorovas ir 
Bliucheris sušaudyti. Šitaip 
žengdamas per savo sėbrų la
vonus, Stalinas pasidarė' vienin 
teliu sovietų valstybės dikta
torium ir ant lavonų išugdė sa 
vo autoritetą komunistų tarpe. 
Šitokiu keliu turės eiti Malen
kovas ar kitas kuris bolševikas, 
jei norės būti ne tiktai forma
liu, bet ir faktinu Stalino įpė
diniu“.

Taigi, sąlygos atkurti tautų 
laisvę yra, reikia tiktai, kad ei 
vilizuotasis pasaulis mokėtų 
tas sąlygas išnaudoti, ko, deja, 
nematyti.

Ryšium su rūgimu Rusijoje,
valdžia bando įsiteikti 

liaudžiai.
Paskelbė kainų numažinimą 10 

■—15 proc. Deja, tas numaži
nimas, daromas jau šeštą kar
tą, dar nesulygina kainų su 
1936 metų kainomis, kai jos bu 
vo pakeltos. .. Kažin, ar tuo 
Rusijos Penkomas išsilaikys 
viršūnėje?. . .

Iš kitų praėjusios savaitės 
reiškinių konstatuojamas fak
tas, kad

šiemet visų tikybų Velykos 
sutapo,

todėl ir jų iškilmės buvo nepa 
prastai pakilusios: Romoje iŠ 
Vatikano bazilikos Popiežius 
kalbėjo urbi et urbi aikštėje su
sirinkusiai miniai žmonių; sta
čiatikių Patriarchas perdavė 
visam pasauliui savo žodį; Je
ruzalėje visų krikščioniškųjų 
tikybų žmonės darė eisenas per 
Jeruzalės miestą, kuriame bu
vo leista judėti laisvai ir Ara
bijos ir Izraelio dalyse. Ypa
tingai didelis tikinčiųjų susi
telkimas buvo prie Kristaus 
grabo, kur vyko visų tikybų 
pamaldos. Velykas šventė 
drauge ir žydai. Tas atsiliepė 
į darbo žmonių atpalaidavimą 
nuo darbų toms šventėms.

Verta dėmesio, kad vos iš 
Vašingtono išvykus Prancūzi
jos valdžios viršūnėms, jį lan
ko V. Vokietijos premjeras 
Adenaueris, kuris į JAV jau at

Provokacinius aktus

šiems Malenkovo iš

kaip

ĮSPĖJIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Royal automobilių klubas iš 
leido aplinkraštį, kad nereikia 
pergreitai važinėti: jeigu kelias 
turi aptvaras, nevažiuoti grei
čiau kaip 50 mylių per valan
dą; kalnuotu ir akmeniniu ke
liu nevažiuoti greičiau kaip 40 
mylių per valandą; pro mokyk 
las, geležinkelių sankryžas ir 
prie užsisukimų nevažiuoti 
greičiau kaip 20 mylių per vai.; 
per miestelius ir didesnius kai 
mus nevažiuoti greičiau 
30 mylių per valandą.
■ „Neries“ Stipendijų 
das 1.000 dol. stipendiją 
54 mokslo metams paskyrė stu 
dentui Antanui Sužiedėliui, 
„Darbininko” redaktoriaus sū 
nui.
■ Gauna elektrotechnikos in
žinieriaus diplomą Liūtas Gri
nius, buv. Lietuvos Respubli
kos prezidento Dr. Kazio Gri
niaus sūnus. Jis baigė Illino- 
jaus technologijos institutą Či 
kagoje, bakalauro laipsniu.

Fon-
1953-

Naujieji ateiviai stveriasi į 
biznius

Čikagoje rasime tikrai ne
maža naujų ateivių, kurie stvė 
rėsi į tavernų, valgyklų, rūbų 
valyklų, kepyklų, maisto pro
duktų krautuvių ir kt. biznius. 
Jie visi neblogai verčiasi ir ti
kisi ateityje savo bizniuose su
laukti geresnių perspektyvų.
Iš jų dabar pažymėtini alaus 
darykla „White Bear“ ir bal
dų prekyba „Furniture Cen
ter“. Lauktina, kad lietuviai 
biznieriai kooperatiniais pag
rindais lietuviškose kolonijose 
įsteigtų stambaus maisto pro- 
duktii prekybas, kokias čia tu
ri kitų tautų žmonės.

Velykos — blogas biznis.
Velykos Lietuvoje kaip ir 

Kalėdos buvo vienodai šven
čiamos ir prieššventinė preky
ba žymiai ir vienodai pagyvė
davo. Tačiau JAV Kaiedos 
švenčiamos žymiai įmantriau ir 
jų proga įsivyravusiai dovanų 
madai prekyba nepaprastai pa 
gyvėja. Velykos švenčiamos 
palyginamai mažesniu pakili
mu ir triukšmu. Jų proga 
prekyboje nesijaučia ypatingo 
pagyvėjimo.

Darbų nestinga.
Čikaga yra JAV pramonės 

centras, kuriame visos įmonės 
dirba pilnu pajėgumu. Dauge 
liui dar trūksta darbo jėgos ir 
per spaudos puslapius jieško 
naujų darbininkų. Tokių „auk
so laikų“ darbo atžvilgiu, net 
senesnieji vietos gyventojai ne 
prisimena. Numatoma, kad 
ateityje darbai susiaurėsią.

J. Janulaitis.
Auksinės sukaktuvės.

Mr. ir Mrs. J. J. Raukščių 
auksinio vedybinio jubiliejaus 
pokyly, įvykusiame kovo 8 d. 
Worcesteryje, atsilankė dau
giau nei 200 svečių. Specialiai 
puoton iš Čikagos atvykę kon
sulas dr. P. Daudžvardis su 
žmona, sveikindami savo jubi
liatus tėvus ir uošvius, pokylio 
metu pasakė gražias kalbas.

Sukaktuvininkai J. J. Rauk- 
čiai ta proga paaukojo Lietu
vos reikalams: ALT‘ui 5.— 
dol. ir Balfui 5,— dol.

Bugnų-trimitų koncertas.
Wbrcesterio lietuviai - ame

rikiečiai karo veteranai, vado
vaujami K. Šimakausko, balan 
džio 17 d. Providence St. augš- 
tesnės mokyklos patalpose ruo 
šia savo metinį koncertą, Minst 
rel Show vadinamu.

Programoje — karo vetera
nų vyrų choras ir vietos liet. - 
- amerikiečių Būgnui - Trimitų 
Korpas. Minėtas mizikinis kor 
pas yra vienas pirmaujančių 
tos rūšies vienetų visoje Nau
joje Anglijoje. Juo didžiuojasi 
visa Worcesterio lietuvių kolo 
nija. Šis minstrel show kaip 
tik ir ruošiamas korpo išlaiky
mo lėšoms sukelti; visi lietu
viai turėtų šį parengimą atlan
kyti.

Iš Worcesterio lietuvių ko
lonijai ALT‘o vajaus ribose nu 
matytos kvotos 1.500,— dol. 
jau sukelta 858,60 dol. Liet. 
Remti Dr-jos vietos skyrius su 
teikė 558,60 dol. ir Worceste
rio tremtinių k-tas — 300,00 
dol.

ALTo vajus tebetęsiamas!
Baleto vakaras.

Balandžio 12 d. 5 vai. po pie 
tų Aušros Vartų bažnyčios sa
lėje statoms Liet. Valst. Teat
ro Bleto artistės T. Babuški- 
naitės paruoštas baletas „Flo- 
rindos Sapnas“. Baleto vaka
rą ruošia Worcesterio Lituanis 
tinės šeštad. Mokyklos Tėvų 
K-tas. P. A.
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VEPPdKL-AUSI5MAA LIETUVA TAUTOS FONDAS
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE

INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q-, Canada

1952 m. veiklos apyskaita.
Saldo 1953 m. sausio mėn. 1 d................................... S 2.386,57
Išlaidos ............................................................................ $ 14.962,57
Aukotojai iki 1952 m. sausio 1 d............................... $ 10.558,46
Aukotojai 1952 m.......................................................... $ 6.611,47
Procentai 1952 m............................................................. $ 179,21

Telefonas: HEmlock 7920.

Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Balansas ........................................................................ $ 17.349,14
Pajamos:

1. Hamilton, Ont.......................................................... $ 2278,51
Kanadoje .............. $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur........................S 6.00
Teksto eilutė ............et. 0.15

Canada ............................ $ 5.00
America & S. Amerika $ 5.50
Other Contries............$ b.00
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

2. Montreal, Que.......................................................... $ 494,20
3. Delhi, Ont................................................................... $ 489,53
4. Toronto, Ont.............................................................. $ 476,40
5. Sudbury, Ont........................................................... $ 381,40
6. Welland, Ont............................................................. $ 324,55
7. Winnipeg, Man......................................................... $ 306,20
8. Ft. William & Kowskash Ont............................. $ 219,50
9. Sault Ste-Marie, Ont............................................ $ 204,75

10. Edmonton, Alta........................................................ $ 202,55

Laimingas lietuviu gimęs

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos9’ 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Oider’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Pažinkune Kanada

Girdisi kartais abejonių, nu
sivylimų ar net kartais sarkaz
mo, kad mes — maža tauta ir 
prieš vėją nepapūsim. „Et, kas 
ta Lietuva*’, dar priduria. Ir 
atsiranda net komiškų reiški
nių, kad net vaikus moko sveti 
ma kalba ir leidžia jiems net 
namuose svetima kalba kalbėti. 
Mat, vaikui būsią naudingiau. 
Prisiminkim tėvai, ar už šią mū 
sų nuodėmę nekeiks mūsų vai
kai. iTkiu, kad tu nesi tiek 
toli nuklydęs, kad išsižadėjai 
savo tautos ir savo atžalas au 
koji svetimam kamienui. Ži
nok, Lietuva dar gyva ir išau
šus pavasariui išskleis savo 
pumpurus, o ar tavosios atža
los Jai besužaiiuos.

Žydėjo Roma ir būti Rome 
nu buvo garbė. Jos legionai 
skynė laurus ir turtą. Sulūžo 
Romėno kardas ir neliko gar
bės šiandien Italija kuisiasi, 
knišiasi *r neheranda kelio net 
svarbiausioms problemoms iš
spręsti. O Prancūzija su savo 
liudvikais, napoleonais žygia
vo per pasauli. Garbė buvo 
mirtingajam prancūziškai kal
bėti. Tai augštos inteligenci
jos požymys! O šiandien Pran 
cūzija tik madų ir naktinių lo
kalų karalienė. Anglijos impe
rija. Visas pasaulis jos koloni 
ja. Nenugalimas laivynas jai 
nešė žemes ir turtų. Šiandien 
baigia atsitraukti Į savo salas. 
Labai suliesėjo Imperijos liū
tas. Net jos atžala buvusiose 
kolonijose pradėjo kitu oru 
kvėpuoti. Germanų kario krau
jo loterija dar nebaigta. Jis 
šiandien, kelis kartus norėjęs 
būti pasaulio viešpačiu, neteko 
net savo natūralių sienų. Tei
singas posakis, kad vokiečių ka 
rys geras, bet jo vadai nemoka 
laimėti lemiamų kautynių. Ži 
nomo prof. Gerulio įpėdiniai, 
gal būt, būtų šiandien laimin
gesni likę lietuviais, negu jo 
visiems lietuviams pirštos idė 
jos paveldėtojais: „Aš lietuvis. 
Lietuviai neišlaikys prieš ger
manų ir slavų spaudimą. Žus. 
Lieka mums viena išeitis — įsi 
lieti į šias grupes. Aš įsilieji! 
į germanus. Kultūra. Ateitis. 
Prieš slavų betvarkę ir išsigi
mimą !!.. Kažin profesorius ar 
nesuklydo Lietuvos karstui pa 
skutinį vinį kaldamas? Tikiu, 
kad mes dar nesam paskuti
niai mohikanai mūsų Tautos. 
Jau ne vienas germanų moksli 
ninkas ir poetas rinko dainas, 
meną XVIII — XIX a. kaip 
žuvusios tautos, bet apsiriko. 
Sermėgių tauta kilo gyveni
mui. Per kietas lietuvio spren- 
das svetimai nagaikai.

Nesididžiuodami galime sa
kyti, kad mūsų Vytauto karys,

knygnešys, savanoris ir parti
zanas yra gyviausi kariai. Ir 
šiandien lietuvių tautos gaju
mas, kova prieš okupantus ro
do, kad mes gyvi! Ne Kinija, 
turinti penktadalį viso pasau
lio gyventojų yra galingiausia. 
Kokybė sudaro tautai bran
duolį. Mažuosius Atėnus ir 
šiandien laiko veik visų moks 
lų centru. Mūsų mažoji tauta 
taip pat įrodė ir rodo savo ko
kybę. Mes pirmieji naciams su 
rengėm mažąjį Niurenbergą 
Kaune. O mūsų pogrindžio 
spauda prieš nacius buvo vie
na iš didžiausių. Mes vienin
telė srities tauta, neturėjusi 
S dalinių. Skaudu, kai šian
dien spauda, kinas, televizija 
rodo prancūzų, norvegų, danų 
kavą prieš nacius, o kur mes? 
Kur mūsų tikros istoriškos ži 
nios, kada visa tauta buvo he 
rojiškas pogrindis. Tikiu, kad 
mes turėjome daugiau aukų už 
norvegus ir mūsų pasipriešini 
mas buvo didesnis. Mes ne per 
kuklūs pastatyti paminklą kri 
tusiems kovoje ir žuvusiems 
koncentracijos stovyklose, bet 
tingime. Kun. Lipniūno kovos 
kelias prieš okupantus yra vie 
nas ryškiausių pavyzdžių. Ar 
mes nemokame kalbų, neturi
me gabumų, ar pripratę gerbti 
tik gyvus vadus? Juk mūsų 
liaudies kūrybą tik svetimieji 
išaukštino! O mūsų partiza
nai! Ukrainiečiai kritusį savo 
generolą visada mini. O kas 
bent plačiau parašė apie mūsų 
gen. Pečiulionį, kritusį toj pa
čioj kovoj?

Esu laimingas lietuviu gi
męs. Tik visas pasaulis turi 
žinoti mūsų Tautos herojizmą, 
kovą. Kiekvienas lietuvio krau 
jo lašas turi būti įamžintas ne 
paminklais ir tylos minutės su
sikaupimu, bei mūsų kovos įna
šu į bendrąją kovą. Turi ži
noti naujasis prezidentas Eisen 
howeris, kad lietuviai per dide 
lę kraujo auką neša šiandien 
prieš bendrą priešą ir’jo 4 kal
bos punktas lietuvių tautos jau 
11 metų mokamas skaudžiomis 
aukomis. Mes ginam laisvę! 
Te visas pasaulis žino, kad lie 
tuvis jau 11 metų veda ne ko 
lonialinį karą, o kovą už lais
vę. Taip, Ike, lietuvis jau 11 
metų nešioja partizano kupri
nę, bet ne belaisvio pančius.

Laimingas esu lietuviu gi
męs, nes kovoj gimiau, kovoj 
ir mirsiu. Ant kritusių kapų 
kils nauja Lietuva gyvenimui. 
Be dėmės! Jos laisvė bus pirk 
ta visos tautos kovą ir krauju. 
Mes šiandien (3 mil.!) Tauta 
nebeoperuojam kritusių skai
čiais, bet žinom, kad Lietuva 
kelsis! R. Medelis.

11. Vancouver, B. C...................................................... $ 174,25
12. St. Catharines, Ont.................................................. $ 146,03
13. Windsor, Ont............................. ............................... $ 122,10
14. Rouyn & Noranda, Que............................................ $ 117,25
15. London, Ont........................... .................................. $ 103,95
16. Sarnia, Ont.................................................................... $ 79,75
17. Timmins, Ont............................................................ $ 68,50

Kitos kolonijos surinkusios mažiau $ 50,— $ 422,05
Procentai banke ................................................ $ 179,21

Viso pajamų........... $ 6790,68
Išlaidos':

1. Išmokėjimai VLIK’ui ........................................ $14.632,29
2. Pašto, telefono, telegrafo ............................... $ 35,01
3. Rašomoji medžiaga ........................................... $ 18,59
4. Inventorius ........................................................... $ 149,66
5. Muitas ................................................................... S 27,69
6. Susisiekimai .......................................................... $ 19,81
7. Kitos išlaidos ......................................................... $ 79,52

Viso išlaidų........... $14.962,57
Ataskaita:

Viso turėta pajamų ......................................  $ 6,790,68
Saldo 1952 m. sausio mėn. 1 d.............................. $ 10,558,46

Viso............ $ 17.349,14
Viso turėta išalidų .................................................... $ 14.962,5 7
Saldo 1953 m. sausio mėn. 1 d.................................. $ 2.38657

„N. L.” PLATINTOJAI PAGAL PUNKTUS.
E. Gumbelevičius ............88
P, Januška .........................95%
J. Skaržinskas.....................73
J. Šarapnickas.................... 71%
A. Gerdžiūnas .................69
O. Indrelienė .................... 57
J. P. Skaistys ................57
K. Baronas..........................51%
L. Gudas ............................. 51
L. Smilgis ..........................46%

J. Šalavėjus .......................14..
S. Kasparas .......................13%
S. Noreika .......................13
Z. Laugalys ......................12%
S. Dalius .............................. 10
J. Leknickas .......................10
A. Kojelaitis .......................10
J. Masionis .......................10
K. Andruškevičius............ 7
J. Puniška ................... 5%

Veiklos apžvalga.
Lietuvio Pasai ir ženkleliai: 

Metų bėgyje didelę dalį TF 
pajamų davė Lietuvio pasai ir 
ženkleliai.
Išplatinta viso L. P. 1,— dol. 

vertės 506 viso 506,— dol.
Išplatinta viso L. P. 0,50 dol. 
vertės 328 viso 164,— dol. 

ženkleliu ............ 1.133,75 dol.
Viso ....1.803,75 dol.

Ateity bus einam aprie to, 
kad Lietuvio Pasą įsigytų kiek 
vienas lietuvis.

1952 m. TF lėšos: Pirmoje 
vietoje surinktų Tautos Fon
dui lėšų didumu yra Hamilto
no lietuviai. Prie apyskaitoje 
esamos sumos tenka pridėti 
Hamiltono Skyriaus sąskaito
je saldo 1953 m. 720,88 dol.

Paeiliui sustojus prie kiek
vienos lietuvių apylinkės ir gė
rintis duosnumu, tenka išskir
ti didžiąsias lietuvių koloni
jas: Montrealį ir Torontą. Ats 
tovybės žmonės vietoje bedirb 
darni ir besilankydami yra pa
tyrę, kad nesėkmės priežastis 
glūdi organizuotumo stokoje. 
KLB-nės A. K-tai turėtų su 
sirūpinti atstovybės skyrių 
įsteigimu.

Vyriausio Lietuvos išlaisvi
nimo K-to numatyta 1952 m. 
sąmata Kanados lietuviams 
6.200,— dol. sumoje yra išpil 
dyta, už aukas, darbą, pasišven 
timą VLIKas, Tautos Fondo 
Valdyba ir Atstovybė Kanado 
je, visiems yra nuoširdžiai dė
kinga. Visa, kas padaryta, yra 
Jūsų — brangūs broliai ir se
sės nuopelnas. Mes didžiuoja
mės Jūsų nuoširdumu ir supra 
timu. Apylinkių aukos rea
liais skaičiais ar pareiškimai 
atstovybės sekretoriui lankant 
vasarą keletą apylinkių malo
niai stebina, kiek Tautos Fon 
do idėja yra įsišaknijusi kiek
vienoje apylinkėje, paskiro lie
tuvio širdyje.

Išlaidos: Metų išlaidose fi
gūruoja didesnės sumos: išmo
kėjimai VLIKui, išmokėjimai 
padaryti metų pabaigoje per 
bankus ir jų yra gauta USA do 
leriais su skirtumu už Kana
dos dolerį primokėjimų.

Atstovybė įsigijo rašomąją 
mašinėlę. Kitos išlaidos dary
tos taupiai*), Atstovybė veda 
atskirą atskaitomybę. Ją pa
tikrinti bus pakviesta KLB-nės 
kontrolės komisija.

Atstovybės darbo gairės: Su

biauja su KLB-nės Krašto Vai 
dyba.

TF lėšas nusako atstovybės 
aplinkraštis nr. 1. Iš KLB- 
nės atstovybė gaus dalį 40% 
solidarumo mokesčio, kas pa
didins TF pajamas.

TF Valdyba VLIKo ir Vyk
domosios Tarybos 1953 m. dar 
bui finansuoti planuoja sąma
tą, pagul kurią iš Kanados lie 
tuvių turėtų gauti 10.000,— 
dol.

Vienas iš būtinų ateities dar 
bų yra Atstovybės skyrių apy
linkėse suorganizavimas. Sky
riaus darbo apimtis yra 1. TF 
idėjos propagavimas, 2. Minė 
jimų ir parengimų rengimas, 
3. L .Pasų ir ženklelių platini 
mas, 4. Vajų ir rinkliavų pra- 
vedimas TF aukų rinkimams.

TF lėšos yra naudojamos 
Lietuvos išlaisvinimo darbui, 
kuriam vadovauja VLIKas. 
Prie VLIKo veikia finansų 
skyrius — TF. Valdyba. Jos 
sudėtis yra ši: T. Šidiškis — 
Valdytojas, Dr. P. Karvelis ir 
P. Jakštyris — nariai, TF A- 
bę Kanadoje sudaro; Pirm. M. 
Arlauskaitė, nariai — L. Giri- 
nis-Norvaiša, D. Jurkus ir sekr. 
P. Adamonis. Artimu metu ats 
tovybė bus papildyta. Vienu 
iš pagrindinių tikslų Atstovy
bė yra pasistačiusi išlaikyti T 
F idėją virš visų partinių įta
kų ir asmeninių interesų.

Įvairūs reikalai:'Metų laiko
tarpy atstovybei yra pristaty
ta įvairių sugestijų: asmeniš
kai, spaudoje, raštu. Mes 
džiaugiamės jūsų dėmesiu, dė 
kojame ir laukiame daugiau. 
Kartu norime pasakyti, kad kai 
kada TF reikalai yra pristato
mi visuomenei perdėtoj pras
mėj, tam išvengti pirmiausia 
prašome pasitikrinti atstovybė 
je.

Vasario 16-tos išvakarėse 
„Amerikos Balsas* perdavė 
nors ir apkarpytą Atstovybės 
sveikinimą Lietuvai visų Kana 
dos lietuvių vardu.

Į ateitį žvelgiant: Mes esa
me visi atsakingi prieš Tėvynę, 
VLIK-as, Atstovybė, aukojan
tis ir neaukojantis, dirbąs, kal
bąs ar tik kritikos teorijas mo 
kas kurti. Į čia remiasi parei
gos ir teisingumo jausmai. Su
prantama, kad tik konstrukty
vus jausmas gimdo darbus, bet 
ne rezervuotumas ir abejingu
mas.

Su Gen. D. Eisenhowerio

VI — ANKSTYVAS KANA
Praėjo daugiau kaip šimtme 

tis po Kanados atradimo ir jo 
kios apsigyvenimo pastangos 
nebuvo pasisekusios. Tyrinė
tojai nuolat jieškojo vandens 
kelio į Indiją ir jie žiūrėjo į 
Ameriką daugiau kaip į kliūtį 
savo kelyje negu į išsiplėtimo 
ir apsigyvenimo vietą.

Newfoundland*o žvejavimo 
seklumų atradimas (Joh Ca- 
bot*o) patraukdavo kasmet iš
tisus žvejų laivynus iš Euro
pos. Cartier ir kiti tuo pačiu 
laiku suprato kailių prekybos 
galimumą ir mėgino užmegzti 
prekybos santykius su indė
nais. Šešioliktame išmtmetyje 
buvo padarytas keletas bandy 
mų apsigyventi Kanados dyku 
moję, bet visi bandymai buvo 
be pasekmių. Kanados klimato 
žiaurumas, naujakurių neprity 
rimas ir susisiekimo trūkumas 
su gimtuoju kraštu nugalėjo 
kiekvieną pastangą ir koloni
jos nyko viena po kitos.

Bet kai Prancūzijos vyriau
sybė suprato kailių prekybos 
vertę su indėnais ir kai religi 
niai ordenai Europoje matė 
progą savo misionieriškam dar 
bui Šiaurės Amerikoj, daugiau 
ir daugiau buvo setngtasi už
megzti draugiškesnius ryšius 
su indėnais. Iš šio dalyko kilo 
idėja pradėti nuolatinį apgy
vendinimą, bet šis sunkus už
davinys buvo paliktas Samue
liu! de Champlain’ui.

Kaip jau anksčiau paminėta, 
Champlain buvo didysis tyri
nėtojas, kuris praleido daug 
metų tyrinėdamas krašto vidu
rį. Jis taipogi įsteigė pirmuti
nį nuolatinį apsigyvenimą Ka 
nadoje .

1608 metais Champlain'ui 
Prancūzijos valdžios buvo pa
vesta įsteigti prekybos punktą 
prie Šv. Lauryno upės, kuri ve 
dė tiesiog į kontinento širdį. 
Jis pasirinko patogią vietą, ku 
ri indėnų buvo vadinama „Ęue 
bec“ ir pastatė tris rąstų pasta 
tus, kurie buvo apsupti rąstų 
tvorą, kaipo apsigynimas nuo 
indėnų puolimų.

Taip buvo įkurtas Quebec' 
as, busimosios Naujosios Pran 
cūzijos sostinė. Tvirtovė tu
rėjo mažą įgulą, bet naujaku
rių dar nebuvo. Visas aprūpi
nimas buvo gabenamas laivais 
iš Europos ir kai tiekimas su
šlubuodavo, tai įgula turėjo ba 
dauti. Champlain suprato rei
kalingumą auginti maisto pro
duktus įgulai vietoje ir šiam

DOS APGYVENDINIMAS 
tikslui stengėsi įkurti nauja
kurius.

1617 m. jis įkalbėjo savo 
draugą, buvusį Paryžiaus vais 
tininką Louis Hebert, kad jis 
ir jo šeima įsikurtų tvirtovės 
apsaugoje. Hebert nuvalė tam 
tikrą žemės plotą ir pasidarė 
pirmuoju Kanados ūkininku, 
o jo duktė buvo pirmoji Nau
joje Prancūzijoje nuotaka.

Champlain 1633 metais at
gabeno 100 kolonsitų iš Pran
cūzijos ir juos apgyvendino. 
Naujakurių gyvenimas buvo 
sunkus ir labai pavojingas. Že 
mė buvo derlinga, bet kiekvie
nas akras turėjo būti nuvalo
mas, miškas iškertamas, pasta 
tomi rąstų namukai.

Keletas galvijų, kurie buvo 
atgabenti iš Prancūzijos, buvo 
beveik neįkainuojama vertybė. 
Nedraugiški indėnai dažnai už 
puldavo vienkiemius, išžudy
davo visus, sudegindavo ir su
naikindavo naujakurių nuosa
vybę. Tai buvo labai sunku 
vyrams ir dar sunkiau jų žmo
noms ir vaikams, kurie taipogi 
turėjo dirbti laukuose’ ir be to 
dar atlikti visus namų ruošos 
darbus, kurie apimdavo ir siū
lų verpimą bei drabužių gami
nimą.

Bet ši saujelė narsių pirmta 
kūnų išliko Naujoje Prancūzi
joje, būdami drąsumo pavyz
džiu daugybei naujakurių, ku
rie sekė ir padėjo naujos tau
tos pagrindą, (CS).

VISIEMS LIETUVIAMS
AGRONOMAMS-ĖMS

Pagyvėjusiųjų vėlesniųjų pa 
šaulio įvykių raida teikia vi
soms pavergtosioms tautoms 
naujų gražių vilčių. O tuo pa
čiu stiprina mūsų lūkesčius ir 
žadina budrumą eventualiam 
sugriauto mūsų ūkio atstaty
mui. Todėl iškyla reikalas 
glaudžiau tarpusavy bendra
darbiauti bei ryšiai palaikyti. 
Dėl to Lietuvių Agronomų Są 
junga Čikagoje kreipėsi į vi
sus, plačiajam pasauly išsi
sklaidžiusius, lietuvius agrono 
mus-es bei studijuojančius ag
ronomijos mokslus prašydama 
jai pranešti savo adresus, o taip 
pat praneškite jų pasikeitimus,

Žinias siųsti šiuo adresu:
. . Antanas Verbickas, . , 

4452 S. Mozart St., 
Chicago 32, Ill.

Liet. Agr. S-ga Čikagoje.

Ką rašo kiti
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

J. J. Juškaitis.................... 41
j. Janulaitis........................ 40
J. Baržinskas.....................35
F. Gurklys ......................... 32
K. Gudžiūnas...................... 30
J. Pleinys............................ 30
A. Kuolas............................ 23
S. Pranckūnas . . -.........20
S. Prapuolenytė................ 19
K. Bungarda.....................15
Br. Mozūras ....................15
K. Prielgauskas ................ 15
J. Parojus ........................15..

J. Tuinyla .......................... 5
S. Bakšys.............................. 5
H. Adamonis ................. 5
P. Šimelaitis ..................... 5
Stp. Paulauskas................ 4
A. Frenzelis ..................... 3

Daliai platintojų įsijungus 
vėliau, čia gali būti tūlų ne
tikslumų. Visokiu atveju mie
liesiems platintojams už jų 
darbą ir pasiaukojimą spaudai 
didelis ir nuoširdus ačiū.

NL.

siorganizavus KLB-nei buvo 
svarstyta TF lėšoms telkti ke
letas pakeitimų. Galutinai yra 
priimta, kad TF Atstovybė Ka 
nadoje, pasistačiusi sau vyriau 
siu tikslu TF lėšų telkimą, — 
lieka ir toliau veikti savarankiš 
kai. Atstovybė pagal vietos ga 
limybes glaudžiai bendradar-

*) T. Fondo A-bės Įgaliotinė 
ir kiti jos nariai dirba nemoka
mai.

atėjimu į USA prezidentūrą 
mūsų viltys pamatyti Lietuvą 
laisvą didėja. Kaip tik ir arti
nasi laikas atiduoti Tėvynei 
kas priklauso. O kiek ir ką pa 
sakys Tavo širdis, kurioji mei
le savam kraštui tebedega gai
via liepsna. Mūsų brolių hero
jiškumas Tėvynėje, prašoka 
žmogaus jėgas ir neranda sau 
pavyzdžio. Šių faktų akyvaiz 
doje ryžkimės ir mes!

Su gilia padėka kiekvienam

bendruomenės pirmininkas Jus 
tinas Vaičaitis Kr. Tarybos se 
sijos metu pareiškė:

„Mes neprivalome ir neturi 
me užgniaužti žmogaus - indi
vido ugdymąsi ir pasireiški
mą. Bet tas individas turi su
bordinuoti dalį savo asmeni
nių pažiūrų daugumos spren
dimui ir labui. Natūralu, kad 
žmogus, klaidžiodamas amžina 
me tobulos gyvenimo santvar
kos jieškojimo kelyje, turi sa
vo įsitikinimus ir subjektyvių 
idealios santvarkos supratimą. 
Taip ir mes kiekvienas turime 
savas bendruomenines sąvo
kas ir pažiūras.

aukojusiam, dirbusiam, ar or
ganizavusiam TF lėšų telkimą, 
kartu nuoširdžiai linkime viso 
keriopos sėkmės!

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

Tam tikri nuomonių skirtu
mai yra ir liks žmonių gyveni
me neišvengiami. Mes visi 
nuolat jieškome, klystame, mo 
komės iš klaidų ir tokiu būdu 
žengiame pažangos keliu. Ta
čiau mūsų dabartiniai vyriau
si tikslai:

Visur ir visada išlikti lietu
viu,

Perduoti lietuvių dvasios sa 
vybes ateinančioms kartom, ir 

Kovoti dėl Lietuvos lais
vės
yra mums visiems bendri, pri
valomi ir augščiausi.

Tik vieningi ir susiklausę bū 
darni galėsime tuos tikslus pa
siekti. Subordinuokime todėl 
savo nuomonių skirtumus 
šiems bendriems tikslams, gy
venkim jais ir tvarkykim savo 
kasdieninę elgseną tų tikslų 
dvasioje“.

(„Tėv. Pastogė” 97 nr.).
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Kas bus po Stalino mirties?
RAŠO PROFESORIUS ELLS WORTH RAYMOND IR PROFESORIUS STANLEY PAGE.

Skaldančios apraiškos
(Mūsų korespondento Australijoje)

(Tęsinys) 

Kas atsitiks,

jeigu Malenkov, Molotov ar ku 
ris kitas „augščiausias komu
nizmo dvasiškis“ padarys pir
mą savo klaidą? Ar neturės Ki 
nijoje „malenkovistai“ žiūrėti 
į pykčio ir įnirtimo pilnus il
gos atminties „stalinistus“? Ar 
negimš Vengrijos ar Lenkijos 
„raudonuosiuose“ mintis išner 
ti į viršų ir atsiskirti nuo Sov. 
Sąjungos Stalino vardu, kaip 
kad Jugoslavijos Tito padarė 
Lenino vardu?

Netgi dabar, komunistų par
tijos anapus geležinės uždan
gos mažėja ir nyksta, kadangi 
partijos nariai dizertuoja. Vi 
si vyriausi USA komunistai ar 
ba teisiami arba slapstosi. Net 
silpna Prancūzijos vyriausybė 
neseniai uždarė į kalėjimą ko
munistų partijos šefą Duclos. 
Raudonieji generolai, MVD pa 
reigūnai ir visoki kiti pabėgė
liai iš už geležinės uždangos 
kraštų sako, kad Politbiūras bi 
jąs, jog pasaulio revoliucija nu 
mirsianti su Stalinu. Taigi, Po 
litbiuro Įsitikinams ir nuomonė 
yra, kad Stalinas turi būti iš
laikytas gyvas ilgiau, kiek tik 
galima. Būtų nedėkinga ir ne
maloni padėtis, jei jis mirtų ry 
toj, palikdamas savo paveldėto 
jams žemesnį lygį — atsiliki
mą, nuo Vakarų atominių bom 
bų srtiyje, neužbaigtą Korėjos 
karą ir nelabai malonų Šiaurės 
Atlanto Paktą.

Nereikėtų būti visiškai už
tikrintiems, kad Stalino mir
tis bus viešai paskelbta tuojau 
p0 to, kai jis mirs. Prieš dau
žau kaip metus laiko mirė Lit 
vinov ir apie jo mirtį Sov. Są 
jungoje ir pasauliui buvo pa
skelbta tik po trijų dienų. Ga
lėjo tai paskelbti tiktai po tre 
jeto metų.

Niekas tikrai nežino, 

ar valymo aukos yra mirusios 
ar dar gyvas. Pavyzdžiui, pro
fesorius Razmin'as buvo „išva
lytas“ 1928 mt„ tačiau vėl pa
sirodė ir atsirado 1942 mt. jau 
kaipo pramonės herojus. Iš 

raudonosios armijos „išvaly
tas“ Tupolev suprojektavo bū
damas kalėjime lėktuvą, kuriuo 
Molotov 1945 mt. skrido į San. 
Francisco, į Jungtinių Tautų 
Konferenciją. Tupolev dabar 
planuoja atominių bombonešių 
projektus, kurie galėtų pasiek 
ti Ameriką.

Jeigu pranešimas apie Stali
no mirtį būtų slepiamas, dikta
toriaus šmėkla turėtų labai 
daug laiko paskelbti savo pas
kutinius žodžius. Toks apgavi 
mas nebūtų kažkas ypatingo ir 
naujo Rusijoje, nes valdovai 
sunkiai miršta. 1591 mt., Di- 
mitrij, septynių metų amžiaus 
Jono Žiauriojo sūnus, buvo nu 
durtas. Tačiau laikotarpyje 
1605-1610 mt. ne vienas, bet 
du vyrai reiškė pretenzijų esą 
Dimitrijai. Tikrojo Dimitrijo 
motina viešai pripažino pirmą
jį apgaviką, kaipo jos dingusį 
sūnų. Jis greitai buvo nužudy 
tas. Tačiau tai nei kiek netruk 
dė jo našlei sutikti ir apkabinti 
antrąjį apgaviką, kaipo jos la
bai mylimą vyrą.

1762 mt., Katerina Didžioji 
paveldėjo Rusijos karūną, po 
to kai jos vyras Petras III-sis 
buvo nužudytas. Tačiau pra
slinkus vienuolikai metų, men
kas kazokas vardu Pugačiov sa 
kėši esąs caras Petras III ir net 
pietryčių Rusijoje suorganiza
vo kaimiečių maištus.

Caras Aleksandras I-masis 
mirė ir buvo palaidotas 1825 
mt. Greitai po to atsiskyrėlis 
panašus į Aleksandrą pasirodė 
Sibire ir kada po 39 metų 
mirė, daugelis rusų galvojo, 
kad tai buvęs jų valdovas.. . 
Sklido gandai, kad Aleksand
ras surengė apgaulingas laido 
tuves, o po to savo jaunystės 
nusikaltimų apgailestavimui 
pasidarė vienuoliu. .. Kada po 
pusės šimtmečio bolševikai pa 
ėmė valdžią, jie norėjo įrodyti, 
kad tos visos istorijos yra ne
sąmonė. Su triukšmingomis iš 
kilmėmis buvo atidarytas caro 
Aleksandro karstas, tačiau di
džiausiam nustebimui jis buvo 
tuščias. . .

Daleiskime, kad

jei Politbiūras negalėtų nura
minti ir palengvinti Stalino 

mirties smūgio

ir sukrėtimo — kas tada būtų?

Viduje Sovietų Rusijoje tvir 
ta ranka būtų nuimta nuo vai
ruojamojo rato.. Masių draus 
mė, reikia tikėtis, atsileistų ir 
sumažėtų. Prispaustieji tur
būt pareikalautų „sviesto“. 
Greičiausiai, kad prasidėtų 
streikai, kurie pirmiausia būtų 
taikomi prieš tironišką fabriko 
direktorių, prieš engėją dirbtu 

Prieš metus miręs vienas veiklių Montrealio 
lietuvių — Vladas Zuperka. Apsinuodijęs 
dažų fabrike dujomis, jis nukrito nuo laiptų 
ir užsimušė. V. Zuperka buvo Lietuvos 
kariuomenės karys, dalyvavęs kovose už 
Lietuvos laisvę. Po to buvo Dotnuvos vir 
šaičiu. Montrealy jis visada buvo veiklus 
DLK Vytauto klubo narys ir visų lietuviš
kų darbų dalyvis, kurj visi prisimena geru 
žodžiu, kaip pažangų vyrą ir susipratusį 

lietuvių darbininkų d raugijos narį.

vės vedėją ir prieš kolchozo pir 
mininką. Penkių milionų biu
rokratija, sumišusi, kaip kūnas 
be smegenų, turbūt, nepasiti
kėtų nei vienu pretendentu į 
sostą. Priespaudos mechaniz
mas pradėtų šlubuoti. Streikai 
išsiplėstų. Priverčiamojo dar
bo vergų stovyklos pradėtų kel 
ti maištą. Antisovietiniai par
tizanai žymiai padaugėtų vi
suose satelitiniuose kraštuose. 
Marionetiniai komunistinių 
kraštų valdytojai, gelbėdami sa 

Nukelta į 6 psl.

Gal ne vienas Kanadoje gy
venąs lietuvis pasigedo lietuviš 
kos veiklos iš tolimos Austra
lijos pasvietės. Ligi šiol Ka
nados lietuviškuose laikraš
čiuose pasirodė vienas kitas 
straipsnis apie lietuvius Aus
tralijoje, bet nuolatinio kores
pondento, kuris bent kartkar
tėmis perduotų pačias esmines 
veiklos žinias, taip Kanadoje iš 
eina lietuviški laikraščiai ir ne 
turėjo. „Tėviškės Žiburiuose“ 
tilpę tūlo slapuko straipsniai 
apie Australijos Lietuvių Bend 
ruomenę Kanadoje gyvenan
čius lietuvius tik suklaidino. 
Tai partinės demagogijcfc pa
sėkos. Slapukas, norėdamas pa 
sitarnauti savąjai partijai, su
trypė bendrą tautinį lietuvišką 
reikalą. „T. Ž-se“ tilpusį tau
tiečio straipsnį ALB-nės atsto 
vų suvažiavimas Adelaidėje vie 
šai pasmerkė. Nespėjus trum 
pam laikui praeiti, vėl „T. Ž- 
ai“ įsidėjo slapuko straipsni, 
šmeižiantį A. L. B-nę ir jos 
rinktuosius atstovus. Bet apie 
tai kitą kartą.

Šį kartą noriu iškelti tuos 
bendruomeninius nedarnumus, 
kurie gali pasitaikyti ne tik 
Australijoje, bet ir kituose 
kraštuose.

Tremties kelias yra slidus. 
Išliksime tautiškai stiprūs tik 
tada, kada bus stiprūs mūsų 
lietuviškieji bendruomenės ži
diniai, lietuviško tautinio atspa 
rūmo punktai. Tų lietuviškų 
tautinių vienetų kūrimas ir jų 
išlaikymas daugiausiai pareis 
nuo jų vadovų tolenrantišku- 
mo bei lojalumo, kada partiniai 
išskaičiavimai nenustelbs bend 
rujų tautinių lietuviškų reika
lų.

Be daugelio kitų lietuviškų
jų institucijų, labai džiaugia
mės ir savomis lietuviškomis 
parapijomis, per kurias pulsuo
ja gyva lietuviškoji dvasia. 
Dažnas tautietis visą savaitės 
bėgį laukte laukia sekmadienio, 
kad galėtų lietuviškoje parapi
joje nors trumpą valandėlę pa
buvoti. Ir kur gi rasi tokį daž
ną, savaitinį, lietuvišką subuvi 
mą, jei ne sekmadienį lietuviš 
koje parapijoje? Tad ir lie
tuviškos parapijos uždaviniai 

šiandieną atsistoja kitoje plot
mėje. Čia ne tik kiekvienas lie 
tuviškai meldžiasi, bet ir lietu 
viškai galvoja. Lietuviškoji 
malda yra tampriai susijusi il
su lietuviškos tautinės sąmonės 
puoselėjimu. Taigi, lietuviško
ji parapija tremtyje yra tiek 
dvasinės, tiek lietuviškos tau
tinės sąmonės ugdytoja, ir jos 
išsilaikymas daugiausiai pareis 
nuo mūs ųtautiečių tauitnio ats 
parumo, nuo tos vadovo tole
rantiškumo ir platesnio tauti
nio lietuviško reikalo įžiūrėji- 
mo.

Deja, su širdgėla ir labai ne 
noromis reikia priminti vieną 
vaizdą.

Šimtas ir kitas mūsų tautie
čių sekmadienio priešpietę, lie
tui lyjant, šventoriuje stovi
niuojam ir nekantriai laukiam 
lietuviškų pamaldų pradžios. 
Krintąs stambus lietus mūsų 
geros nuotaikos ir lietuviškų 
pokalbių nenustelbia. Mus vi
sus gyvina Melbourne Sambū 
rio „Šviesa“ skyriaus plakatas, 
visus maloniai kviečiąs į bend
rą pobūvį. Kiek daug rūpesčio 
ir darbo įdėta, kiek pribėgiota 
ir laiko sugaišta? Kiek sveti
mieji dėl salės maldauti? Nie
ko negaila. Vis dėl to bendro 
lietuĮviško reikalo. Kalbam, 
kad šiais metai sjau neberei
kės N. Metų išvakarėse dauge
liui tautiečių pakampiais slan
kioti. Ir dabar, visų nustebi
mui, lietuviškos parapijos kle
bonas, nudrėskia plakatą ir nu 
sineša. . . Mes visi pasigen
dami tos vaižgantiškos toleran
cijos, kuri šiuo metu taip yra 
reikalinga.

Juozas Rimas.

W. A. L E N C K I,

B. A., L. L. B.
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DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrovė
XI. • ' ' ' I

Jau mes iš ankstyvesniųjų pasiaskymų žinome, jog visos 
komunistų partijos, įeidamos į Maskvos internacionalą, turi 
aklai tarnauti Rusijos komunistų partijai, jos politiškai sek
ti, jos nurodymų klausyti. Atautiškumas raudonu siūlu ei
na per visą komunistų istoriją. Tas pats Angarietis 1918 me
tais rašė, kad: „darbininkų klasės interesai reikalauja, idant 
visų Rusijos tautų darbininkai dėtųsi vien į tokias proleta- 
rijato organizacijas, prie kurių gali priklausyti visų tautų 
darbininkai. Neleistinas bent kokios politinės, profesinės, 
kooperatinės, apšvietimo ir kitos darbininkų organizacijos, 
norinčios būti grynai tautinėmis”. Tarybų Rusijoje nėra ir 
negali būti jokių tautinių organizacijų. Bet užtat ten taip 
pat raudonu siūlu eina kita, rusiško tautiškumo, žymė. Ten 
kariuomenėje ir visose centrinėse įstaigose privaloma tik ru
sų kalba. Atskirų tautybių mokytojai skiriami dažnai ne į 
savo, bet į svetimos tautybės mokyklas, kad tuo būdu grei
čiau pavyktų surusinti vaikus. Toji rusinimo politika pasi
reiškia iš pat pirmųjų komunizmo gyvavimo dienų. Prof. 
Janulaitis savo knygoje „Lietuva ir dabartinė Rusija“ 1925 
metais rašė: „Rusinimui varyti vartojamos įvairios priemo
nės: komunistai siunčiami į vietoves, kur išpjauti ar išvaryti 
vietos gyventojai; įstaigose, kurios priklauso nuo centro, 
kaip tai geležinkeliai, finansai, kariuomenės ir tt. — įvesta 
privaloma rusų kalba, o kultūros ir švietimo srityje kultūros 
darbininkai siunčiami į rusų gyvenamą šalį arba į svetimas 
jiems tautas, kad jas rusintų, nes nemoka vietos kalbos. Su
lyginus, kiek raštų išleista kokia kalba, matyti, jog kitoms, ne 
rusų tautoms, procentiniai imant maža pinigų teskiriama, o 
kad truputį sumažintų tą santykį, raštus rusų kalba leidžia' 
Ukrainos, Gudų, Kazakstano ir kitų „broliškų“ tautų Vals
tybinės Leidyklos. Pažiūrėję į rusų apyskaitas iš kultūros 
bei mokymo darbo srities, dažnai rasime „darbininkų1 ’ ir „ma 
žažemių ūkininkų“ ūkininkų“ nutarimus, kur jie, tariamai, 
pasiilgsta ruso mokytojo, savo kalbos nenori“. Komunistų 
okupacijos metu „Izvestija“, o' ypač ,„Mokytojų Laikrašty
je“ galima dažnai rasti žinučių, jog Kazakstano ar Turkmė
nijos „tautos“ „norinčios“ rašyti rusiškomis raidėmis, „no
rinčios“ mokytis rusų kalbos, „norinčios“ vien rusų kalba 
naudotis. Šioje srityje visiškai nėra jokio skirtumo tarp ca- 
ristinės ir tarp komunistinės Rusijos. Nors komunistai buvo 
užsimoję ištremti iš Lietuvos didžiumą mūsų tautos, tačiau 
jau iš pat pirmųjų dienų įstaigose buvo pradėta mokyti val
dininkai rusų kalbos, buvo pradėta steigti visa virtinė rusų 
kalbos kursų. Reiškia, „susigrąžinę“ Lietuvą į „Rusijos Ma- 
tuškos“ prieglobstį, nors ir kalbėjo apie „lietuvišką formą“, 
tačiau tikrumoje siekė kuo greičiau sudaryti „rusišką turinį“. 
Toji rusinimo pastanga buvo aiškinama tuo, kad išmokę rusų 
kalbos naujosios tarybinės respublikos „piliečiai“ greičiau ga 
lesią „pasivyti“ kultūriškai toli pažengusias kitas tarybines 
respublikas, bet tikrumoje tai buvo papraščiausioji eilinė pas 
tanga Lietuvą prilipdyti prie „didžiosios Rusijos“. Tas pats 
buvo ir kitomis „broliškomis respublikomis“. Juk Leninas 
buvo pasakęs, jog „Ukraina ukrainiečiams“, Karelija karėlie- 
čiams, Armėnija armėnams ir panašiai. Užtat, pasibaigus pi
lietiniams karams, tose respublikose, valstybinio aparato prie 

šakyje, buvo atsistojusios vietinės inteligentinės pajėgos, ku
rios tikėjo, jog tie Lenino pažadai virs tikrove ir jųjų „tau
tiškos“ valstybės pradės klestėti. Taip, Ukrainoje viršū
nėje buvo karštas ukrainiečių patriotas rašytojas Skripnikas, 
Karelijoje — profesorius Giilling'as, kuris net ilgus metus vis 
kovojo su faktiškąja Maskvos antitautiška politika, kiekvienu 
atveju pasiremdamas Lenino žodžiais apie komunistų santy- 
tykius“ su pavergtomis tauotmis Visų tų vietinių politikų 
pastangos siekė įgyvendinti tikrovėje tuos Lenino žodžius. 
Jei tie paskirų respublikų politiniai vadovai ir buvo komunis 
tinių pažiūrų, tačiau visi jie visų pirma buvo savo kraštų pa
triotai. Jie visų pirma stengėsi rūpintis savo krašto gerove. 
Gi kiekvieno krašto gerovės esminis klausimas yra panaudo
jimas krašto ūkiškųjų vertybių, ypač vietos žaliavų sunau
dojimas ir apdirbimas savajame krašte, kas savaime sudaro 
palankias sąlygas savąjai tautinei pramonei tarpti Kitaip ta
riant, tokie veikėjai pirmiausia stengėsi sudaryti savo kraš
tui sa'vo rūšies ūkiškąją autonomiją, kuri pagaliau gal galėtų, 
tą ar kitą kraštą, visiškai atpalaiduoti nuo priklausomybės 
Maskvai. Tų minčių vedini vietos politikai stengėsi kiek ga
lėdami vietos pramonę išplėsti. Maskva supratusi tokias tau
tiškas pastangas, pirmiausia per vietos komunistines parti
jas, visaip pradėjo trukdyti bet kokiai decentralizacijai. Po 
to „įsimaišė” GPU ir „pašalino“ visus tokius, kurie turėjo ne 
laimės patikėti, jog komunistų viršūnių pažadai apie nacio
nalines tarybines respublikas galima pabandyti realizuoti. 
Tikrai besirūpinusių savo kraštų reikalais, neretai net labai 
rimtų žinovų vieton buvo pastatytos „marionetinės“. Gi tų 
kraštų pramonės jei Maskvai jos buvo naudingos buvo sujun
giamos į trestus su centru Maskvoje, arba visiškai užmeta
mos, o dažniausiai lupikiškai ir grobuoniškai išnaudojamos, 
žiūrint vien Maskvos reikalų. Gi visi vietiniai vienetai, bent 
kiek galintieji turėti ūkiškos reikšmės, visiškai perėjo į ko
munistiškos centarlės rankas. Įdomiausia tai, kad daugelio 
„broliškųjų respublikų“ ūkiškų vienetų priešakyje buvo pa 
statyti GPU vėliau NKVD agentai arba net ir pareigūnai, 
kurie nesiskaitė su jokiomis priemonėmis, jei tą ar kitą ūkio 
sritį Maskvai buvo naudinga panaudoti. Pačios Rusijos ūkio 
vodovybės viršūnėje irgi buvo pastatyti daugiausia čekistai- 
-enkavedistai: Dzeržinskis, Menžinskis, Mežlaukis, Jago- 
da, Beria — visi tuo pat metu buvę ir GPU ir dabar tebesą 
NKVD viršūnėje. Jie vykdė, lygiai kaip kad dabar NKVD 
vyriausias viršininaks Beria vykdo visus gigantomaniškus ko 
munistų planus, visiškai nesiskaitydami su žmonių gyvybė
mis bei neatsižvelgdami į šiokius tokius žmoniškesnio piliečių 
kasdienio gyvenimo reikalavimus, bet ypač nesiskaitydami su 
„broliškųjų respublikų” „piliečiais“, žodžiu, ir čia Stalino 
Rusija visiškai nieku nesiskiria nuo caro Rusijos.

Trumpai suglaudus galima pasakyti, jog atskirų tautų 
interesus komunistinė Rusija, geriausiu atveju, respektuoja 
ne dauigau, o daug blogiau!, kaip kad ir kitos necionalisti- 
tinės valstybės savo tautinių mažumų, kurias stengiasi „su
virškinti“. Tačiau tautinius pradus komunistai naikina daug 
sėkmingiau, negu šios pastarosios savo tautinių mažumų tau 
tines valstybes. Kai nacionalistinės valstybės uždraudžia 
tautinių mažumų spaudą, organizacijas, mokyklas, vis dėlto 
jos nepajėgia užgniaužti tautinio momento pasireiškimo šei
mose, bažnyčiose, individualinėje tautinėje kūryboje: daino
se, drožiniuose, audiniuose, kalboje. Tuo tarpu Tarybų Ru
sija, kad ir neva palaikydama atskirų tautų savą spaudą, kiek 

ji, žinoma, reikalinga komunistinei propagandai tos tautos 
— mažumos žmonėse, ir mokyklos, kurios yra valstybinės, 
kaip ir kitose valstybėse, tik su sava dėstomąja kalba, vis dėl 
to netiesioginiu būdu, būtent, naikindama pačių tautinių tra
dicijų nešiotojus — šeimas ir bažnyčias, išdildydama tuos 
skirtumus, kuriais remiasi tautinė individualybė, griaudama 
pačius tautinio atsparumo pagrindus — dorovę, atimdama 
bet kokias galimybes pasireikšti tautinio momento palaiky
tojams — vadams, juos žiauriausiu būdu pašalindama nuo 
masių — daug greičiau ir daug sėkmingiau sunaikina atski
ras tautas, negu bet kuri kita, kad ir šovinistiškiausia, vals
tybė.

Pačioje pradžioje buvo pasakyta, jog komunizmas, ko
vodamas su paskiromis tautomis, pirmiausia stengiasi paverg 
ti tautos sąmonę ir visiškai nuslopinti josios tautiškumą. Tie 
sa, tai kelias kiekvieno pavergėjo mažosios tautos atžvilgiu, 
bet ypač jis yra ryškus komunistinėje santvarkoje. Kiekvie
nos tautos pajėgumas atsispirti tokiam „virškinimui“ pir
miausia priklauso nuo josios tautiškosios sąmonės stiprumo. 
Lietuvių tauta visada pasižymėjo tyliu, bet giliu tautiškumu. 
Juk tautinės lietuvių sąmonės nepajėgė išrauti nei žiaurūs 
rusai, nei klastingi lenkai, nors jie to ištisus šimtmečius sie
kė. (Taip pat ir emigracijoje taurūs lietuviai sugeba puose
lėti savo kraujo tautos sąmonę ir gerbti gyvenamo krašto tau 
tiškus reiškinius. Tik mažuma tautiškai išsigimusių, visiš
kai atsižada savo garbingų protėvių palikimo, nueina iškry
pusiai tarnauti svetimiems dievoms). Caro Rusija, atėmusi 
iš lietuvių tautos teisę turėti spausdintą žodį, durtuvų siena 
užstojusi mokslo šviesos spindulius, tautinę sąmonę buvo tik 
dalinai ir laikinai užslopinusi. Bet tai buvo denacionalizaci- 
nė politika paremta nutautinimu kitos tautos naudai. Čia lie
tuvių tautą niekas nepajėgė apgalėti. Tačiau 1919, o ypač 
1940—41 ir dabarties metai parodė, ir parodo, jog lietuvių 
tautai ir komunistiškas internacionalizmas yra lygiai šveiti
mas, kaip savo laiku jai prievarta bruktas rusiškas ar lenkiš
kas nacionalizmas, kitaip tariant, kaip komunizmo bei tau
tiškumo sąvokos yra viena kitai priešingos, taip ir lietuvio 
komunisto sąvokos buvo yra ir bus viena kitai priešingos. 
Svarbiausia, kad mūsų, lietuviška, tautinė sąmonė būtų stipri, 
kad mūsų, lietuviškas, tautinis nugarkaulis būtų kietas. Juk 
ir Rusijoje komunizmas daugiausia dėl to įsigalėjo, kad rusų 
liaudis buvo tamsi ir neturėjo tautinės sąmonės. Niekas jos 
neauklėjo tautiškai ir ji nežinoj®, kas tai yra tauta. Tamsūs 
ir be tautinės sąmnoės rusų „mužikai“ neturėjo savo širdyje 
jokios tėvynės meilės ir nepažino tikrųjų tautos idealų bei 
siekimų. Užtat stipraiusias ginklas kovoje su organizuoto ko 
munistų žabangomis yra gilus tautiškumas. Tai geriausiai 
jaučia pats komunizmas, apšaukdamas kiekvieną tautišku
mo apsireiškimą kruvino fašizmo reiškiniu ir pats, kur tik ga
lėdamas, prisidengia „tautiškumo“ skraiste. Bet marksiz
mas, tuo pačiu ir komunizmas, anot Amerikos politiko Gold- 
steino, yra tautiškas nebent ta prasme, kad jis stengiasi pa
gauti tautos valdžią ir ją išnaudoti, kad nužudžius pačią tau
tą, kitaip tariant, komunizmas yra tautiškas tąja prasme, kad 
jis naudojasi tautos priemonėmis: jos spauda, rinkimais, vie
šąja nuomone, kad apimtų į savo rankas vyriausią valdžią, 
kurios pasigaudamas galėtų sukelti revoliuciją, kuri savo 
ruožtu visiškai sunaikintų tautas. Komunizmui tautiškumas 
tik priemonė visiškai sunaikinti savitą tautą.

Daugiau bus.
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LITERATŪRINĖM IS
TEMOMIS —

Pastabos aktualiais mūšy literatūrinio gyvenimo klausi
mais ii- trumpa 1952-ųjų metu lietuviu grožinės prozos 
knygy apžvalga.

HENRIKAS NAGYS
III.

Galima rasti paralelių tarp 
Antano Škėmos „Šventosios 
Ingos“ ir tarp Jurgio Savic
kio „Šventosios Lietuvos“. (Iš
leido Tremties Leidykla; Tirą 
žas 1000 egz.). Abiejų knygų 
pavadinimai suponuoja Į tam 
tikrą autoriaus laikyseną vaiz 
duojamos tikrovės atžvilgiu. 
Abu autoriai bendrąjį pažimi- 
nį naudoja ne įprastine tiesio
gine prasme, bet perkeltine 
prasme. (Todėl be reikalo vie
nas recenzentas taip rūstauja— 
girdi, tauriu žodžiu pridengia
mas purvas, — nes tokiu savo 
sprendimu kritikas išsiduoda 
nebandęs, ar nepanorėjęs, su
prasti pagrindinės knygos idė 
jos; galima su ja nesutikti, bet 
pajausti ją visdėlto reikėtų!). 
Tam tikro panašumo rasime ir 
Škėmos ir Savickio žemiškosios 
kasdienybės koncepcijoj: abu 
regi žmogų ir savo didybėj ir 
menkystėj kiek grotestišką, ta
rytumei vis suklumpant} ak
torių, nervingai ir nevisuomet 
užtikrintai gyvenantį dažnai ne 
savo paties pasirinktą vaidme
nį gražioj ir harmoningoj gam
tos scenoj. Ir aplinka dėliai 
tokių žmonių priklupimų ir jo 
komiškos pastangos išlikti oriu 
nei kiek nesijaudina. Jieškant 
etiketės, galėutme tokią rašy
tojo laikyseną pavadinti ironiš 
ka. Tiktai nereikia užmiršti 
toje ironijoje skambančios liū
desio gaidos. Ir Škėma, ir Sa
vickis yra miesto žmonės, šių 
amžių miesto, kursai dažnai 
šaipydamasis rauda. Vos gir
dimai, bet skaudžiai.

Jurgio Savickio mūsų t^rpe 
nebėra. Galima būtų, farizejiš 
kai prisidengus liūdesio kauke, 
pavadinti jį genijum, o nusi
ėmus kaukę atžagare ranka 
sivesti jo knygą ugnin. Taip 
jau buvo pasielgta. Ir tai pa
rodo, kad daugeliui žmonių, 
kalbančių apie literatūrą, me
ninė tikrovė teegzistuoja tiek, 
kiek joje skelbiama jų tezė. 
Jurgio' Savickio „Šventoji Lie 
tuva“ yra viena tokių knygų, 
kurioje meninė tikrovė (ne idė 
ja) yra padrikai ir nevientisai 
patiekta. Skaitantysis neįtiki
namas, kad į vaizduojamąjį ob 
jektą (šiuo atveju, caro oku

puotąją Lietuvą) visi įterptie
ji žmonės, nutikimai ir fabulos 
išsišakojimai buvo priežastin- 
gai inkrustuoti. Šalia tikrai 
puikių epizodų, sodriai charak 
terizuotų personažų, sutinka
me negyvų, šablonų, banalių 
anekdotiškų pasakėlių, pikan
tiškų švystelėjimų ir ištęstos, 
veiksmui bei veikėjų apibūdini 
mui nereikalingos, konversa- 
cijos. Ir „Šventojoj Lietuvoj“ 
(panašiai kaip Škėmos „Šven
tojoj Ingoj“) iš harmoningos 
visumos tokie, pasakytume 
„pokštai“, iškrenta, palikda
mi tematiniam vystyme gailių 
tuštumų. Iš tiesų, tikėdami au 
toriaus meistrišku sugebėjimu, 
gailimės sužalotos visumos. Šia 
proga tačiau reikia pastebėti, 
kad Jurgis Savickis, mūsų lite
ratūros istorijoj pasilieka ryš
kiais rašmenimis įrašytas, kaip 
stiliaus novatorius ir niekeno 
neliestos tematikos kūrėjas. 
Kultūringo, vakarietiško rašy 
tojo sąmojaus, gyvastingumo 
ir elegancijos apstu Savickio 
raštuose, — daug „Šventojoj 
Lietuvoj“.

Vienas negailestingas kriti
kas, liūdnai pagarsėjęs savo tė 
ze apie literatus (Geriau daug, 
nors literatūriškai menkaver
čių, bet moralių temų rašyto
jų, negu daug — kad ir litera
tūriškai labai pajėgių — bet ne 
moralias temas liečiančių kūrė 
jų!) ir Jurgio Jankaus 
romaną „Paklydę paukš 
č i a i“ (Išleido Gabija; 2 to
mai. Aplanką piešė dail. P. La
pė) įrikiuoja į tų skaičių, ku
rie „pasižymi nemoralumu“. 
Sunku būtų ginčytis apie nemo 
ralumą, nes jis dažnai ir ten 
bujoja, kur oficialiai jo' niekas 
nedrįstų jieškoti, bet labai leng 
va nurodyti visą eilę pasaulinio 
garso rašytojų, katalikų, kurių 
raštuose žmogaus prisikėlimas 
vaizduojamas iš pačių tamsiau 
siu padugnių. Vienas tokių, 
vagių ir žmogžudžių ir valka
tų fone jieškąs dieviškosios 
Meilės nušvitimo, tai Graham 
Greene, minimas tarpe pačių 
stipriausių šiandieninės Ang
lijos rašytojų, 1952 m. Nobe
lio premijos laureato Francois 
Mauriac (taip pat kataliko) fa
voritas ,1953 metų liter. No

belio premijai. Nemoraliu ga
lima būtų taip pat pavadinti čia 
minimo F. Mauriac kūrinių pa 
šaulį ir jame klumpančius ir 
prisikeliančius herojus. Jau
niausioji vokiečių katalikų ra
šytojų generacija, laikantis mū 
sų minėto kritiko tezės, būtų iš 
tisą nemoralybių jūra. Tačiau 
taip tegalima žiūrėti literatū- 
ron, kai žodinėj kūryboj ne- 
jieškoma meno, o kūrėjui nepri 
pažįstama jokia kūrybinė lais 
vė, kai nematoma šių amžių 
žmogaus mirtina kova už Kris 
taus žodį, merdintį netiktai 
priemiesčių purve, bet ir kil
nios kolonos kaimynystėje. Jur 
gio ajnkaus „Paklydę paukš
čiai“ nėra todėl kritikuotini, 
kad juose „nemoralūs” žmonės 
atvaizduoti, arba „nemoralios” 
idėjos (tarp kita ko: tokių ten 
ir nėra!), bet todėl, kad „Pa
klydusių Paukščių” žmonės la
bai dažnai tėra negyvos sche
mos, kad pagrindinė knygos 
idėja nėra pakankamai stipriai 
ir vientisai perteikta literatū
rine forma. Kitaip tariant, Jur 
gio Jankaus užsimojimas 
mums parašyti originalų lite
ratūrinį veikalą, panaudojant 
originalų siužetą, nepasisekė 
dėl eilės literatūrinių 
nedateklių. O jų priežastim rei 
ketų, tikriausia, iškelti skubo
tumą, žaliavos netinkamą ir 
neabsoliutų apdorojimą. Iškė
lus šias pagrindines ydas vis
dėlto norėtųsi akcentuoti, jog 
Jurgio Jankaus „Paklydę 
Paukščiai“ yra šviesus ženklas 
paties rašytojo kelyje, liudijan
tis autoriaus gyvastingumą ir 
plačią talento skalę. Reikia ti 
keti — o Jankaus stiprus paša 
kotojo talentas tokį tikėjimą 
visai pateisina — kad „P. P.“ 
autorius išdrįs dar nevieną kar 
tą paliesti originalią tematiką, 
kad jisai ne tiktai palies, bet ir 
drąsiai ir stipriai įformins ją 
savo naujo — mielai laukiamo 
— kūrinio puslapiuose. Dail. 
P. Lapės pieštas knygos aplan 
kas įdomus ir skoningas.

Nelės Mazalaitiės 
„Gintariniai Vartai“ (premi
juoti 1952 m. Liet. Raš. Dr-jos 
premija; išleisti LKSD Kny
gos Klubo; Aplanką piešė dail. 
B. Vilkutaitytė - Gedvilienė) 
yra ir tematiškai, ir formaliai, 
tąsa N. Mazalaitės ankstyves
nių legendų knygų (Karaliaus 
ugnys; Legendos apie ilgesį). 
Grakščiu, vietomis barokiniais 
kaspinėliais papuoštu, vietom 
moterišku grauduliu atmieštu, 
stilium, autorė mums papasa
koja 29 legendas. Vienose me 

niškai išbaigčiau , kitose tik 
škiciniu brūkštelėjimu Maza- 
laitė perteikia krikščioniškąjį 
Meilės įstatymą, tamsios kas
dienybės ir dabarties arba skai 
dresnės praeities fone. Nors 
apipavinadilinamoji idėja yra 
tauri ir vienintelė šiandien pa
jėgianti kovoti prieš barbariš
ką sužvėrėjimą, tačiau autorė 
didesnėje dalyje legendų ją 
perdaug jau naiviai ir įprastai 
perkelia meninėn tikrovėn. Kai 
kur didaktinis momentas visai 
nustelbia meninį. Knygoje jau 
čiasi skubotumas, tarsi kūri
niai tebūtų užuobraižos ir es- 
kyzai. Šiaip jau „G. V.“ stip
resnė knyga už priešpaskuti- 
nįjį sentimentaliai naivų ir vi
sai neįtikinamą romaną „Mė
nuo, vadinamas medaus“.

Knygos aplankas taip moki
niškai ir be skonio nupieštas, 
kad tenka stebėtis kaip tokie 
meno „kūriniai“ praeina pro 
autorių ir leidyklų cenzūrą.

Daugiau bus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Prof. Stasys Šalkauskis. 

SKAUTAI IR PASAULĖŽIŪ 
RA. Trečioji laida. Akademi
nio skautų sąjūdžio leidinys. 
1953 m. Su autoriaus atvaiz
du. Adresas: 631 W. 54th PI., 
Chicago 9, Ill., USA. Kaina ne 
pažymėta.

MŪSŲ VYTIS 2 (52) nr. 
Iliustruotas, gražiai leidžiamas, 
pagražėjęs laikrašts.

AIDAI 4 nr. 1953 m.
KARYS 3 inr. 1953 m.
EGLUTĖ 3 nr. 1953 m. su 

dideliu spalvuotu priedu-kvles 
liu-plakatu, kviečiančiu prenu 
meruoti vaikams „Eglutę“.

KULTUVĖ 31 nr. — didelė, 
iliustruota ir smarkiai velėja 
visus, kas tiktai po ja patenka. 
Kaina 25 et. Gaunama „Nepr. 
Lįet.“ redakcijoje: 7722 Geor 
ge St., Ville Lasalle, Montre
at, P. Q.

PELĖDA 1 (10) nr. Adre
sas : 87 Thorold Rd. West., 
Welland, Ont. Kaina 20 et.

— Juozas Grišius (Grish) 
neseniai išlaikė egzaminus ir 
gavo advokato teises Kalifor
nijos steite. Tai jau antras lie 
tuvis advokatas Los Angeles 
mieste. J. Peters (Petraitis) 
šiuo metu turi teisėjo vietą. 
Abu atsikėlę iš Čikogos ir ak
tyviai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje.

KULTŪRWt#KRQVIKA
TORONTO LIETUVIŲ CHORAS,

vedamas muz. S. Gailevičiaus, 
gegužės 9 dieną ruošia didelį 
koncertą, kuriam intensyivai 
ruošiasi. Tai ypatingai didelis 
koncertas, kuriame dalyvaus 
ir orkestras „Trimitą^“.
PAVASARIŠKOS NUOTAI

KOS KONCERTAS
Balandžio 11 d., Atvelykio 

šeštadienį, 6:30 vai. vakare, 
lietuvių Piliečių klubo salėje, 12 
Vernon St., Worcester, Mass., 
yra ruošiamas linksmo sąmo
jaus ir dainos koncertas — va 
karas.

Šiame koncerte pirmą kartą 
Worcesterio scenoje pasirodys 
Lietuvos Valst. Op. solistė Ro
žė Mainelytė, iš Brooklyno, N. 
Y. Solistė R. Mainelytė Lietu
voje yra dainavusi gausiuose 
Kauno ir Vilniaus operetės pa
statymuose. Pernai su pasise
kimu R. Mainelytė koncerta
vo So. Bostone. Solistė R. Mai 
nelytė klausytoją žavi savo 
švelniu lyriniu soprano ir 
grakščia vaidyba.

Meistriško žodžio, sąmojaus 
ir vaidybinio meno bare pasi
reikš du iš „Keturių Didžiųjų“ 
— režisierius ir aktorius Hen- 
rikas Kačinskas ir rašytojas po 
etas Antanas Gustaitis. Kaip 
H.Kačinskas yra užburiantis ir 
patrauklus vaidyboje ir žodžio 
išraiškoje, taip A. Gustaitis 
gaivus, šviežias ir niekados ne- 
atsibostantis gilaus, prasmin
go jumoro autorius ir perteikė 
jas.

Po meninės dalies — šokiai, 
grojant populiariajam tremti
nių Jazz-bandui „Tango“. 
Veiks bufetas. Koncerto pel
nas skiriamas V. Vokietijos 
tremties vargo mokykloms pa
remti! Koncertą ruošia ALT 
Sandaros Worcesterio 16-ji 
kuopa.
PASKIRTA AIDŲ ŽURNA

LO PREMIJA
„Aidų” mokslo premijos ko 

misija, susidedanti iš pirminiu 
ko Dr. J. Girniaus, sekreto
riaus A. Vaičiulaičio ir narių— 
L. Dambriūno, T. B. Grauslio, 
O. F. M. ir S. Sužiedėlio, savo 
posėdyje 1953 m. kovo 29 d. 
premiją 500 dol. visais balsais 
paskyrė už Antano Maceinos 
veikalą „Saulės Giesmė“, sklais 
tantį Šv. Pranciškų Asyžietį. 
Premijos komisija atžymėjo 
kūrybinį autoriaus originalu
mą, minties įžvalgumą ir visuo 

tinių problemų sujungmą su 
gyvenamuoju amžiumi.

VELYKŲ PASAKOS
Ką tik, matomai, taikytas 

kaip velykinė dovana mūsų ma 
žiesiems, lietuviškų knygų rin 
koje pasirodė naujas „Vagos“ 
leidinys, N. Butkienės „Vely
kų Pasakos“. Turinyje randa
me 6 įdomias velykines pasa
kas apie kiškučius, margučius 
ir vaikučius. Iliustruota, turi
niui pritaikytais paveikslėliais. 
Trijų spalvų meniškas viršelis, 
pieštas dail. P. Osmolskio. Di
doko formato. Pardavinėjamas 
po 1 dol.

Kai vaikų literatūros šiuo 
metu maža tepasirodo, šios 
„Velykų Pasakos“ yra tikra 
dovana mažiesiems. Ją įsigyti 
galima pas platintojus ir leidyk 
loję, rašant šiuo adresu: Va
ga, 210 Humboldt St., Brook 
lyn 6, N. Y.
LIETUVIŲ DAILININKŲ 
MENO DARBŲ PARODA.ė

Adomo Galdiko 60 metų su
kakčiai pažymėti ruošiamoje 
Čikagoje parodoje, kurioje bus 
išstatyta arti 100 kūrinių, be 
A. Galdiko dar dalyvaus V. K. 
Jonynas, J. Pautienius, K. Že- 
romskis ir skulptorius V. Ka
šubą. Paroda nemažas čikagiš- 
kių susidomėjimas.
JONYNAS AKVARELISTŲ 

TARPE
86-joje Amerikos akvarelis- 

tų parodoje, kurioje dalyvavo 
324 JAV akvarelistai, New 
Yorke, taip pat dalyvavo su 
vienu savo kūriniu ir V. K. Jo 
nynas.

Dabar dail. Jonynas daly
vauja 70-toje apžvalginėje 
Amerikos tapytojų parodoje, 
kurioje dalyvuaja 84 JAV dai
lininkai.

— „Lietuvių Dienų“ balan
džio numeris jau išėjo iš spau
dos. Gausiai iliustruotas nuot 
raukomis iš viso pasaulio lietu
vių gyvenimo. Adresas „LD“, 
9204 S. Broadway, Los Ange
les 3, Calif.

— Balandžio mėn. 19 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
įvyksta ALB Los Angeles sky
riaus steigiamasis susirinki
mas. Visi turės progos pama
tyti įdomų A. Audronio reži
suojamą veikalą „Negrįšime“.

J. PETRUITIS

ir TARDYMAS SU PROSU
IŠ KNYGOS „KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ“.

Įėjęs į kabinetą, labai nustebau, pamatęs Dunkovą ne 
kariniu, bet civiliu, gana elegantišku, pilku kostiumu apsi- 
engusį. Razauskas sėdėjo Dunkovo fotelyje, o Dunkovas, 
man įėjus, tuojau pradėjo į mane mandagiai kalbėti:

— Štai ką, Petruiti, aš turiu tamstai pasakyti: tamsta 
truputį teisybės pasakei, o svarbiausius dalykus praleidai. 
Mums reikia, kad tamsta arba visiškai nieko nesakytum, ar
ba turi viską pasakyti nuo pradžios iki galo. Ar tamstai yra 
suprantamas jūsų nusikaltimas ir kas gręsia už tokius dar
bus? Nors Sovietų Sąjungos baudžiamieji įstatymai ir labai 
humaniški yra, jūs niekur nerasite kapitalistinėse valstybėse 
tokių lengvų įstatymų kaip pas mus, bet tamstos nusikalti
mui teismas neras jokių lengvinančių aplinkybių. Vien tik 
ankstyvesnių tamstos darbų, komunistinės valdžios ir darbo 
žmonių atžvilgiu, visiškai pakanka, kad sovietų teismas tams 
tą pasmerktų, tačiau anie darbai, kuriuos tamsta patsai savo 
knygose aprašei, kurių, manau, nepaneigsi, nes ten parašyta 
tamstos paties ranka juodu ant balto, taip pat demokratinės 
buržuzinės valdžios nuvertimas, vykdomojo komunistų par
tijos komiteto narių sušaudymai ir t. t. palyginti su dabarti
niu nusikaltimu, yra niekis. Tai tik sunkinančios aplinky
bės. Dabar klausyk, Petruiti, mano gero patarimo: jei jau 
tenka mirti, tai reikia garbingai numirti. Nemanyk, kad jū
sų draugai, jei jų neišduosi, padės tamstai vainiką ant kapo. 
Juk vistiek ant tamstos kapo šunes šlapinsis. Mirti reikia, 
bet reikia mokėti garbingai numirti. Sovietų Sąjungoj visi 
žmonės, kokie jie bebūtų, moka garbingai mirti dėl idėjos. 
Nėra ko gailėtis „prachvostų“, nes jie tamstos taip pat nė 
kiek nesigaili..

— Rodos, tamsta tardytojau, ką aš prisiminiau, viską pa 
sakiau...

— Nieko tu mums, kalės vaike, nepasakei! — pašoko 
Dunkovas, kišdamas mano panosėn kumštį.

— Prašau mane sušaudyti, aš daugiau nebeturiu ko 
sakyti...

—■ Žiūrėkit, koks jo nepaprastas kuklumas! „Prašau 
sušaudyti“. .. — ironizavo Dunkovas. ■— Mes tave tikrai su 
šaudysime, bet tik ne dabar. Mes turime pakankamai laiko, 
— nėra ko mums skubėti. Mums ir tau gerai žinoma, kad 
lavonai nekalba. Anksčiau, negu būsi sušaudytas, mums vis
ką pasakysi... Jei nori, kad sušaudytume, tai greičiau pa
sakyk visą tiesybę — nereikės kankintis ir garbingai numirsi. 
Reikia drąsiai ir garbingai žiūrėti į mirtį!

— Tamsta tardytojau, manęs mirtimi nenugąsdinsite, 
nes man nenaujiena žiūrėti mirčiai į akis. Ar mano draugai 
padės man vainiką ant kapo, man taip pat nesvarbu, bet da
bar, ką atsimenu, tai teisybę sakau... — nebetekęs kantry

bės, atsikirtau Dunkovui.
— Me-l-u-o-ji, „mat-mat!“ Palauk, aš tau, kalės vaike, 

įrodysiu, kad tu meluoji, akiplėšiškai meluoji!
Po to Razauskas, kuris už stalo, fotelyje sėdėdamas, by

las vartaliojo, staiga atsikėlė ir, pakvietęs sykiu su savim Dun 
kovą su Mikulėnu, išėjo. Kabinete liko tik du budeliai ir 
aš. Procedūra ta pati, kaip ir aną kartą: liepė paltą nusivilkti 
ir tais pačiais apyrankiais rankas surakino. Maniau, kad ta 
pačia gumine „funke“ taip pat pradės jie mane vanoti ir 
spardyti. Bet labai nustebau, kai pirmasis tipas liepė atsi
stoti ir prieiti prie tam tikros kabyklos palei duris. Viršuje 
buvo įtaisyti geležiniai kabliai, atrodė, ne kam kitam, kaip 
drabužiam skabinti. Čia jis, sučiupęs mano ranką už apyran
kių, tituluodamas mane kalės vaiku, pakėlė į viršų ir užka
bino per vidurį apyrankių tarp rankų ir geležinio kablio. Aš 
iš karto visu ištisu kūnu pasvirau pirmyn, nes kabyklos apa
čia neleido kojų pirartinti prie kabyklos. Tokiu būdu patsai 
savo jėgomis be pašalinės pagalbos nuo tos kabyklos jokiu 
būdu nebūčiau įstengęs atsipalaiduoti. Išsitiesti tiesiai ant 
kojų negalėjau — turėjau, pasviręs į priekį, karoti ant rankų.

— Dabar mes duosime tam kalės vaikui išbandyti tą 
pačią „štuką“, kurias jūsų policininkai su komunistais darė 
— tepajunta, koks skonis. Įdėk šniūrą! — liepė antrąjam 
tipui.

Kur jie įjungė tą šniūrą, nugara į juos stovėdamas, ne
mačiau. Pamanius, kad jie dabar mane pradės elektrinti, iš 
anksto šiurpas nukrėtė, nes elektros srovės, turiu prisipažin
ti, apskritai, negaliu pakęsti. Bet kai pakėlė mano švarką ir 
iš kelnių ištraukė marškinius, nugaroj pajutau kažin ką karš
tą, paskui labai skaudžiai deginantį čirškėjimą. Tuojau pa
plito svilinamos odos kvapas. Dabar supratau, kad jie kažin 
kokiu metaliniu daiktu mane degina. Tik vėliau, kankinimui 
pasibaigus, pamačiau, kad ten buvo paprastas elektrinis ly
gintuvas (elektrinis prosas). Deginimo skausmas kiekvie
nam yra suprantamas, labai bjaurus; kenčiant reikia labai 
stipriai dantis sukąsti. Deginimo operaciją kelis kartus kar
tojo, su keleto minučių pertraukomis, vis toj pačioj vietoj ties 
nugaros viduriu, įvairiausiais žodžiais keikdami ir reikalau
dami pasakyti, pas ką yra radijo siųstuvas, kas leidžia nele
galų laikraštį, kuriame yra parašytas straipsnis „Stalino gro
bis“, apie kurį aš nieko nežinojau, ir išduoti pavardes visų tų 
kontrrevoliucininkų, kurie sykiu su manim dirba.

NKVD deginimo ženklą nugaroje ir dabar tebenešioju.
Pagaliau liovėsi deginę man nugarą, tu būt, šis nemalo

nus darbas jiems patiems atsibodo, nes aš nieko nebeatsaki- 
nėjau į jų klausimus, tik dantis sukandęs tylėjau ir tylėjau. 
Nors deginti ir nustojo, bet pakabinę labai ilgai laikė, ar gal 
man tik taip atrodė, nes taip baisiai apyrankiai įsiėdė į rankų 
odą ir taip smarkiai nutirpo rankų plaštakos bei pirštai, kad 
vos begalėjau kęsti nevaitodamas. Be to, nepaprastai ėmė 
skaudėti paširdys, kadangi labai nepatogu buvo karoti pavir 
tusiam į priešakį.

Tuo tarpu suskambėjo telefonas. Antrasis tipas paėmė 
ragelį. Iš kalbos supratau, kad kalbėjo Dunkovas ir kad jis 
tuojau ateisiąs. Mane tuojau atkabino, nuėmė apyrankius ir 
liepė sėstis. Nors man ir labai malonu buvo, kad nutirpu
sias rankas atleido, bet aš jiems už tai nepadėkojau — ir to
liau tylėjau, nieko nemąstydamas.

Atėjo Dunkovas ir pasakė abiem budeliams, kad jie esą 
laisvi. Kabinete likome, vieni du su Dunkovu. Ilgoką laiką 
jis vartaliojo popierius ir kažin ką rašė, o aš sėdėjau ir ty
lėjau, kaip kad nieko nebūtų buvę.

— Še, rūkyk!
Ir vėl ta pati tyla.
— Na, kaip bus, ar pasakysi teisybę?
— Kad, tamsta tardytojau, nebeturiu ko sakyti. ..
— Ir aš neturiu ko sakyti, o sakyti reikia, — įprastiniu 

sakiniu atkirto Dunkovas.
— Na, gerai. Paklausyk, ką tavo draugai parodė: Pet

ras K., Pranas P., studentas ir kiti. Visi jie maždaug vieno
dai rodo, kad Petruitis nuvykęs į Vilnių, užmezgė ryšius su 
tautinio korpo štabu, kad susikalbėjo su P., Š. ir kitais. Be 
to, jūs Kaune dar nutarėte rinkti kompromituojančias žinias 
apie sovietų kariuomenę, jos dislokaciją, sutvarkyti radijo ry 
šius ir tt.

Iš to supratau, kad mano draugai jau perdaug atvirai 
pasisakę. Tačiau kur čia jie tau nepasisakys vartojant tokias 
tardymo priemones, kurioms ne kiekvienas gali priešintis, 
juo labjau, kad mūsų tarpe yra ir moteris. Bet vėliau suži
nojau, kad ne visi tie parodymai buvo tų pačių asmenų, ku
riuos jis man perskaitė, nes Pranas tada dar nebuvo ir su
imtas, todėl jis ir negalėjo duoti jokio parodymo.

Daugumą mano draugų parodymų patvirtinau, kad tik
rai taip buvę, bet kad Vilniuje būčiau matęsis su jų nurody
tais asmenimis, griežtai paneigiau.

— Tamsta tardytojau, aš su mano draugų parodymuo
se paminėtais asmenimis Vilniau j e nesimačiau.

— Tai kodėl Petras K. parodė, jog tamsta, grįžęs iš 
Vilniaus į Kauną, tą pačią dieną jam pranešęs, kad tikrai tu 
rėjęs su jais pasimatymą ir kad jie pritarę jūsų darbui?

— Petras K. melavo.. .
— Kaip tai melavo? — nustebęs mano tokiu kategoriš

ku tvirtinimu, paklausė Dunkovas.
— Jis melavo nesąmoningai todėl, kad ir aš jam pamela

vau. Norėdamas kuo nors pateisinti savo važinėjimą į Vil
nių, jam pripasakojau visiškai nebūtų dalykų.

Dunkovas jokiu būdu nenorėjo tikėti mano žodžiais, bet 
po kiek laiko mano labai griežtas užsispyrimas paveikė ir, 
pagaliau, sutiko užrašyti mano parodymą taip, kaip aš pa
sakiau.

Po to dar turėjau daug vargo, bent šiam vakarui, įtikin
ti jį, kad aš nieko nežinau, kur yra slaptas radijo siųstuvas, 
ir kad straipsnį „Stalino grobis“ ne aš rašiau.

Daugiau bus.
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MŪSU^P ORTAS
EUROPOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS MASKVOJE.

Moks* o-technikos naujienos
ATOMO ENERGIJA DARYS STEBUKLUS

1953 m. Europos krepšinio 
pirmenybės bus pravestos 
Maskvoje gegužės mėn. 17 — 
25 dd.

Užsieniu spauda pirmenybių 
favoritu laiko Sov. Sąjungos 
rinktnię, kurios pagrindinį 
penktuką (paįvairin
tą tik „tarp kitko“ keliais ru
sais) sudaro lietuviai ir keli ki
tų dviejų Pabaltijo valstybių 
žaidėjai.

Būdinga, kad į pirmenybes 
vizą gavo ir Tito krašto krepši 
ninkai. Kbr.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Specialistų nuomone, ge

riausiu Europos futbolininku 
yra vengras Puskas. Nors ve
dęs, tačiau savo namuose šis 
žaidėjas miega tiktai 3 naktis. 
Jau trečiadienį jis išvyksta į 
viešbutį, o į savo butą grįžta 
sekmadienį vakare, po futbolo 
rungtynių.

•— Tradiciniame Vasa (Šve 
dijoje) slidžių bėgime šiemet 
dalyvavo 734 sportininkai. Pir 
mos vietos laimėtojas — Švedi 
jos „slidžių karalius“ šį nuoto 
ij sukorė per 5 vai. ir 8,5 min.

—■ Paskutinių tarpvalstybi
nių futbolo rungtynių pasek
mės: Olandija — Danija 1:2, 
Brazilija — Bolivija 8:1, Čili 
— Urugvajus 3:2(1),

—■ Lenkijos futbolo lyga, ku 
rią sudaro 12 komandų, savo 
pirmenybių rungtynes pradė
jo kovo mėn. 15 d. Įdomu, kad 
penkios komandos yra iš Sile
zijos, dvi iš Varšuvos, ir po 
vieną iš Poznanės ir Gdansko 
(Danzig). Silezijos komandos 
yra šios: Unio Chorzdr (žai
džia daugumas buv. Lenkijos 
meisterio Ruch futbolininkai), 
gerai pažįstamą vilniečiams, iš 
rungtynių su Vilniaus WKS 
klubu — AKS Chorzdw (da
bar persikrikštijęs pagal komu 
nistų santvarką į Budowlane.— 
Statybininkai), Polonia By tom 
(junginys Lwowo Pogai — Vy

tis ir Silezijos futbolininkų), 
Gornik Radlin ir Budowlane 
Opole. Iš lygos „iškrito“ Kole 
jarz Varšava ir Wlokniarz 
Lodzė. Kaip matome klubų 
vardai yra tikrai tarybiniai. 
Pernykščiu Lenkijos meisteriu 
buvo Unia Chorzow, o Lenki
jos taurės laimėtoju — Kole- 
jarz Varšąva.

— Futbolo lygų „pirmieji“: 
Italijoje — Internationale (at
siplėšęs 7 taškais nuo antrojo 
FC Milano), Austrijoje — 
Austria prieš Wacker, Anglijo 
je — Burnley pietų Vokietijo
je — Eintracht Frankfurt, pie- 
tų-vakarų FC Kaiserlautern 
(broliai Walteriai!), šiaurės— 
HSV Hamburg.

— Kaip praneša čekų span 
da, jų ledo rutulio rinktnė, 
prieš pasaulio pirmenybes, bu
vo nuvykusi. . . pasimokyti 
žaisti ledo rutulo į Sov. Sąjun 
gą, (Siov. Sąjunga ledo rutu
lį pradėjo žaisti tik prieš 8 me 
tus, o čekai jį kultivuoja apie 
45 metus. — Kbr.) kur pralai
mėjo rusams augšta pasekme. 
Ir norvegai, (Europos ledo ru 
tūlyje turi „silpną balsą“ — 
Kbr.) pas kuriuos viešėjo ru
sai, gavo taip pat „pamoką“, 
pralaimėdami 8 įvarčių skirtu
mu. Tokiu būdu, pasaulio spor 
to puslapiuose susikūrė legen
dos apie Sov. Sąjungos domina 
vimą pasaulio ledo rutulyje. 
Iš savo pusės pridėsime tik 
tiek, kad tai yra paprasčiausias 
išpūstas burbulas (laikraščių, 
mėgstančių sensacijas), koks 
buvo skelbiamas ir apie Sov. 
Sąjungos futbolą. O „yla iš 
maišo išlindo“ pralaimėjo ju
goslavams, parodydami viduti 
nio lygio žaidimą.

— Du pasaulio futbolo ga
liūnai — Anglija ir Vengrija 
susitiks Londone 1953 m. gruo 
džio 2 d.

—- New York’o futbolo rink 
tinė, draugiškose rungtynėse 
laimėjo prieš Vienos Rapid, pa 
sėkmė 4:3, Kbr.

Tikrai sakant, ji visą laiką 
daro stebuklus, bet tiktai lig- 
šiol kaip ir nematoma, nes vei 
kia pati gamta.

Atradus būdą skaldyti ato
mą, susidaro naujos sąlygos, 
kurios leidžia pačiam žmogui 
savo noru ir savo valia panau
doti atomo skilimo energiją ar
ba jo produktus, ypač kai ato
mas skyla palyginti pamažu, 
bet tiek vis dėlto stipriai, kad 
skilimo produktai jau labai stip 
riai gali veikti.

Dabar mokslininkai, atomo 
specialistai, rūpinasi atomo ga
lią panaudoti žmogaus gyveni 
mo reikalams: naujų maisto 
produktų gamybai (jau rastas 
būdas iš tam tikrų medžiagų 
gaminti baltymines medžiagas, 
kurios reikalingos ir maistui ir 
pramonei), gydymo reikalams, 
varykliams - motorams ir tt.

Netrukus jau bus paleistas į 
keliones pirmasis povandeninis 
laivas, kuris bus varomas ato
minės energijos pagalba. Maža 
to, atominė energija bus panau 
dota ir laivo įgulai gaminti kvė 
puojamąjį orą.

Dabar sunku dar įsivaizduo 
ti net, kokių galimybių suteiks 
atomo skaldymas ir atominės

energijos bei atomo branduolio 
skaldymo produktų panaudoji 
mas. Atominės energijos spe
cialistai tvirtina, kad atominės 
perspektyvos yra tokios dide
lės ir tokios nuostabios, kad da 
bar tai galima vadinti tiktai 
stebuklo vardu.

TIRIA VAISTUS PRIEŠ 
VĖŽIO LIGĄ

Tūlas JAV gydytojas W. 
Ferguson, jieškodamas vaistų, 
kurie gydyti; vėžio ligą, ilgą 
laiką tyrinėjo Ekvadoro lauki
nių indėnų gydymąsi. Iš jų 
jis sužinojo apie žoles, kurio
mis jie gydo ir vėžį.

Ištyręs tas žoles ir padaręs 
iš jų vaistus, Dr. W. Ferguson 
darė bandymus gydyti vėžį. 
Jis, kaip teigaima, gavęs nuos
tabiai puikių vaisių: įšvirkšti į 
navikus vaistai per keliolika 
dienų vėžio naviką visiškai su
naikina. Svarbu ir tai, kad nuo 
šių vaistų sunyksta vėžio ląs
telės, bet tikros, sveikosios kū 
no ląstelės nepaliečiamos. Or 
ganizmas visiškai pagyja.

Dr. W. Ferguson dar tęsia 
tyrinėjimus ir tiktai po to ga
lutinai paaiškės, kaip šie vais
tai tikrai veikia.

VICTOR HARDWARE
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 
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Dr. Roman Pniewski
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. <: 
» Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. S;
:? 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. i;

: LA 7570 ~~ |
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RODNEY Ont.
ATJAUTĖ NELAIMĖJE

Rodney lietuviai, susirinkę 
kovo 7 d. „Aukuro“ atsilanky
mo proga vietos KLB V-bos 
iniciatyva, per vaidinimo per 
traukas pravedė piniginę rink 
liavą sušelpti jau antri metai 
seragnčiai vietos gyventojai— 
Mortai Tunikienei. Pastaroji 
sunkiai serga ir, būdama nedar

binga, dar turi užlaikyti 10 mt. 
sūnų. Tad materialinė padė
tis yra sunki.

Duosnių tautiečių dėka, jai 
buvo surinkta 55,80 dol. Li
gonė prašė perduoti nuošir
džiausią padėką visiems ją at- 
jautusiems ir parėmusiems.

A. K.

PORT COLBORHP, Out.
MIRĖ SENAS ATEIVIS.

Port Colborne lietuvių kolo Velionį amžinybėn palydėjo

I
TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)SAV. JUOZAS LAURINAITIS.j. Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei
H mėsos gaminiai.
|| Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
|Į Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUGŠTOS KAINOS.
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

nija nustojo vieno savo nario. 
Po ilgos ligos š. m. kovo 22 d. 
Port Colborne ligoninėje pasi
mirė lietuvis Valteris Stočka. 
Velionis atvykęs į Kanadą 
prieš 26 metus, turėjo netoli 
Port Colborne, gražią farmą, 
kurioje ne vienam tautiečiui te
ko praleisti karštą vasaros sek 
madienį didelių medžių pavė
sy.

nemažas būrys lietuvių ir jo pa 
žįstamų bei draugių kanadie
čių. Ant kapo padėti 
pp. Radvilų, Paurio ir kitų se
nųjų emigrantų, K. L. B. Wel 
lando Apylinkės Valdybos, 
Port Colborne lietuvių, IN 
CO companijos, unijos ir sky
riaus, kuriame velionis dirbo, 
gyvų gėlių vainikai. Velionis 
paliko nuliūdusią žmoną ir sū
nų. — Sk —

įj Lietuviška moterų kirpykla}
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
I LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
f 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Lietuvis, apdraudimo atstovus, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE 
273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351.

tgj

VICTORIAį CLEANERS
Į &.DYERSC0.
L- — ..-^=1

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
denį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

Skambinkite telefonu arba užeikite: y
Antradieniais ir ketvirta- t 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. i

3664 St. Famille St. £
Tel. HA 6708 Montreal,Que. į

J. C RĄŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

F 
f Žg

H šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas, n

i
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas ZmuidzinasParyžiaus universiteto dipi. teisininkas:3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

S

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway Si. (kampas 8 Avė.).

Ville Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ 

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 
5sv.cukraus

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

Siunt. Nr. 12—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. tankų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavo*

Pilnas draudimai
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos 
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų 
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus 
1 sv. šokolado

Jono LADYGOS i
baldų į

studijoje I
| „ARTIS“ |

priimami užsakymai ir pa- 3
■ taisymai sofų, fotelių a 
: (chesterfields). „St. Lo- a 
: uis Textiles“ medžiagų ir S 
! baldų atstovybė fabriko g
■ kainomis.
: Biuras St. Denis 1251, 1
3 (prie St. Cathemre). Spe į 
3i ciakai lietuviams šešta- 3 

dieniais iki pietų.
! Telef.: TAlon 3345. ’[
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CALGAR Y, Altą
ATSAKAS PIETRYČIUI APIE CALGARIO LIETUVIŲ 

VAKARĄ IR CALGARIO LIETUVIŲ VALDYBĄ
Mes, Calgario Lietuvių Lai 

kine Valdyba, norime paaiškin 
ti skaitytojams ir Pietryčiu!, 
kad jis yra labai paklydęs kas 
link Calgario Lietuvių Valdy
bos ir ruošto 1953 m. vasario 
21d. vakaro.

Pietrytis apskaitliuoja, kad 
salėje publikos buvo per 200 
žmonių. Gi užsimokėjusių bu
vo tik 125 asmenys. Artistai ir 
mažamečiai įėjo nemokamai.

Toliau Pietrytis prikiša, kad 
Calgariečiai esą geri biznieriai. 
Reikia prisipažinti, kad reikia 
daryti pastangas sukelti pini
go padengti ruošiamo vakarė
lio išlaidas ir pasidaryti pini
go atsargai.

O kad Pietrytis dejuoja, kad 
artistai negavo teisių į paskirs
tymą pelno nuo vakarėlio, 
mums nėra žinoma tokių atsiti 
kimų, kur artistai būtų apmo
kami Lietuvių ruošiamuose va
karėliuose ir mūsų supratimais 
artistai žinojo pirma laiko tas 
sąlygas ir darbą Calgario lietu
vių labui.

Pietrytis nori pasakyti daug 
apie steigiamą susirinkimą, ku 
uis įvykęs prieš trejus metus, 
o ne ketverius. Teisybė, tas su 
sirinkimas įvyko išvietintų ini
ciatyva, bet išvietinti atsisakė 
dalyvauti diskusijose ir kon
struktyviniame darbe, vien dėl 
to, kad nenumatė vadovaujamų 
vietų ir toliau, kad anie buvo 
daugaiu suinteresuoti vykimu į 
Toronto rytus, o ne pasilikti 
Calgaryje. O kita, jie sudarė 
mažumą ir nenorėjo skaitytis 
su faktu.

Kadangi susirinikmo mes bu 
vome išrinkti veikti, tad mes tą 
ir iki šiol darome sulig savo iš 
galės ir sumanymo ir mes pil
nai įsitikinę, kad tarp Calgario 
lietuvių atliekame naudingą 
darbą.

Kur korespondentas mini vy 
ra, rūkantį stiprius cigarus ir 
pasakantį patrijotinius „spy- 
Čius“, tas asmuo visai Calgario 
Lietuvių Valdybai nepriklau
so ir nieko bendro su mumis 
neturi.

Apie įžangos bilietus, kur ko 
respondentas nusiskundžia, 
kad nebuvo duodama, ale ko
respondentas tik turėjo paste
bėti ir jausti, kaip jam ir ki
tiems buvo segama Lietuvos 
trispalvė. Visi ženkleliai buvo 
Valdybos suskaityti ir su kasi 
ninku atsiskaityta po 11 vai. va 
karo. O kasininkas buvo rim
tas ir sąžiningas asmuo, ku
riuo visuomenė pasitiki.

Calgario Lietuvių Laikinoji 
Valdyba aukojo Tautos Fon
dui, Nepriklausomai Lietuvai, 
Raudonąjam Kryžiui, Vaikų 
Ligoninei ir tt. ir tas aukas vie
šai skelbė per spaudą, bet Riet 
ryti# to nepastebėjo ir surado 
progą ir norą surasti priekabių 
prieš mūsų pastangas ir gerus 
norus. Taipgi Valdyba išleido 
daug pinigų pasiųsdama gėles 
visiems sergantiems lietuviams 
į ligonines Calgaryje, taip pat 
pasiųsdama gėles ir vainikus 
kiekvienoms lietuvių laidotu
vėms, likusias pajamas pasilik
dama sau atsargai.

Pietrytis, nežinodamas pade 
ties Calgaryje, vadovaujasi as 
meniniais jausmais ir savo pa
tyrimais iš kitur, kur yra dau
giau gyvenančių lietuvių, be 
to, ko čia, Calgaryje, negalima 
įvykdinti. Valdyba dirba su
lig aplinkybių ir išgalės.

Ar ne būtų pro šalį Pietry
čiu! pagalvoti ir paliauti drums 
ti mūsų ramybę, kad mes ga
lėtume ramiai ir netrukdomai 
dirbti mūsų manymu naudingą 
Calgario lietuvių tarpe darbą.

Valdyba.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO 
bet

Alberto JSlorkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

uz /©<©/ $1.000,oo

MAMERTAS MACIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

NAUJAUSIOS MADOSANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

SKUBUS PATARNAVIMAS.
SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU 
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių. 

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.
(vienas blokas į rytus nuo De la ROCHE) 

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res. tel. TU 6913.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ
Vaizduoja pirmąjį bolševikme
tį Lietuvoje. Veikalas persunk 
tas gilia Tėvynės meile, laisvės 
troškimu ir kova už egzistenci
ją. Vaidino K. Stankevičius 
E. Bersėnienė, B. Simonaitis, 
B. Luomanas ir J. Šimkus. Re 
žisavo P. Tamulėnas. Veikė
jai įsigyveno į savo roles ir jų 
sukurti žmonės buvo įtikinan
tys, gyvi. Režisorius, deja, vei 
kalą perdaug sulėtino ir nepar- 
rodė reikiamo entuziazmo. Pub 
liką ypatingai rimtai nuteikė 
paskutinė veikalo scena, vaiz
duojanti tragišką gimnazijos 
mokytojo žmonos Aldonos mir 
tį. P. Bersėnienė — Aldona, 
K. Stankevičius — gimnazijos 
mokytojas, p. Simonaitis — 
gimnazistas Andrius ir p. Luo

Wellando ir apylinkės lietuviai 
paminėjo vasario 15 d. Šv. Mi 
šias atlaikė ir dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Tėvas 
Mikalauskas. Minėjimą atida
rė apylinkės pirmininkas p. 
Stanaitis ir pakvietė toliau pro 
gramą vesti p. St. Mačikūną. 
Paskaitą skaitė svečias iš Ha
miltono p. pulk. Giedraitis, 
sveikino savanorių vardu p. 
Naiduškevičius ir ukrainiečių 
atstovai.

Meninę dalį atliko Wellando 
scenos meno mėgėjų būrelis. 
Pradžiai p. Nijolė Bersenaite 
paskambino pianinu. Po to 
suvaidinta p. Skaistienės vieno 
veiksmo drama „Trispalvė var
pinės bokšte“. Veikalas pri
taikytas Vasario 16-tą jai.

Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
5 363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA BLONDINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. <);■
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. w

Agentūra atstovauja 8 -as iš rimčiausių draudimo b-vių. w

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que. v
Telefonas: CL 2363 «

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

CAPITOL FURNITURE CO,.
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri
jungiu plytas, statau radiatorius, varidens apšildymo kros

neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. J U O Z A P A I T I S

VISIEMS LIETUVIAM.4 GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371
'NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI \ 

g AMherst 0694 2102 FULLUM ST.

| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
| RŪBŲ SIUVĖJAS
£ Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 

riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia- 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai

t ED. KONDRATAS.
$ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.
g Tel. LL 9626.

KAS BUS PO STALINO...
Atkelta iš 3 pusi.

vo kailius, persiverstų — pa
sidarytų nacionalistais, bež
džioniautų. Tito, atsipalaiduo 
tų ir nutrūktų nuo Maskvos. 
Kominformas subyrėtų ir su
skiltų. Greičiausiai, kad pra
sidėtų tautinio komunizmo 
era. Išorinėje geležinės uždan 
gos pusėje, komunistų partijos 
susiskaldytų į leninistus, stali- 
nistus, trockistus, titoistus ir 
kitokias atskalas. Raudonų
jų įtaka sumenkėtų. Su sovie 
tų jėga ir galia trupančia na
muose ir užsienyje, Politbiu- 
ras nustotų provokavęs ir ne- 
jieškotų „triobelių“. Sovietų už 

>2 sienių politika kreiptųsi ir pa
geidautų tikrai taikingos koeg 
zisteheijos ir bendradarbiavi
mo su vakarais — vietoje da
bartinės įžūlios politikos.

Blogiausiu atveju, mums at 
rodo, kad laisvasis pasaulis nie 
ko neprarastų ir nenustotų, jei 
Stalinas mirtų. Geriausiu at
veju, mūsų nuomone, tai galė
tu būti rusų valdomo — domi 
nuojamo pasaulio komunizmo 
žlugimo ir galo pradžia.

Sulietuvino: J. Skaržinskas.

v*

$i
©

monas — partijos sekretorius, 
savo roles paskutinėje scenos 
dalyje atliko labai gerai.

— uk —
ATLEIDŽIA IŠ PLIENO 
FABRIKŲ DARBININKUS.

Iki šiol dirbusi Wellando 
sunkioji pramonė, šiuo metu 
pradėjo šlubuoti. Iš didesnių 
fabrikų atleidinėja darbinin
kus. Lietuvius daugiausia at
leidimas palietė, kurie dirba 
„Atlas steels Co“.

Sekant Kanados plieno pra
moninkų žurnalą „The Cana
dian Steel News” atrodo, kad 
atsistačiusi vokiečių ir britų 
sunkioji pramonė patiekia Eu
ropos rinkai pigesne kaina plie

no gaminius, negu Kanada. 
Gaunasi išvada, kad sąryšyje 
su nustojimu kai kurių rinkų 
Europos kraštuose, Kanadoje 
plieno fabrikai sumažina dar
bą. — sk —

OTTAWA
BALANDŽIO 10 DIENĄ AT VYKSTA J. E. VYSKUPAS 

V. BRIZGYS.
Yra prašoma vienų kitiems 

priminti tą dieną apie įvykstan 
čia sueigą.

J. E. Vyskupą V. Brizgi ke 
iionėje lydi kun. Cinikas ir 
kun. Kulbis.

Į Ottawa svečiai atvyksta iš 
Pembroke, o šeštadienio ry
tą išvyksta į Montreal).

Apylinkės pirmininkas.

Penktadieni, 
yra numatyta 
mas su augštuoju svečiu Sister 
of Service patalpose.

Susirenkama punktualiai 7, 
45 p. m. Tikimasi, kad J. E. 
vyskupas tu patalpų II augšte 
esančioje koplytėlėje suteiks 
susirinkusiems joje palaimini
mą.

8 vai. vakaro 
sueiga-susitiki-

::

P DĖMESIO!
Naujai atidarytoje Batų Krautuvėje.

1229 DUNDAS St. W. (netoli Lietuvių Namu). 
:: DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BATŲ.

::
i
H

H

P. SIDLAUSKAS
::

PRIIMU JVAIRIUS UŽSAKYMUS. 
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ. 

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022

1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester) jj
MONTREAL H

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS x

$ g n

VI

O3K 2321:

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 
GARANTUOTAS DARBAS. 

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

REAL ESTATE
į 1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO
į JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO 
__SAVYBES: KOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, FAR- 

į MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVIUS — 
į PARDAVĖJUS:

I J. Rukša-VL. Jankaitis
it BIURO TELEF.
į OL 5176 OL 7193

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Sė.<• :: 1 :i:Ex::!:y i: : Si'fil: LI: L:!lS-:S'iS2<E3K®iSiSKlSi3

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co.
Gerard Cool Alcide Blais,

4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av,, Ville Lasalle.
YO 3323 TR. 7849.

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

HKLi<3
$ DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

SDE LUXE CLEANERS
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.
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8 DRESSLER’S FISH MARKET I 
%* & ; 
I 30 YORK St., HAMILTON. 7—1651. | ;

PARDUODAME VISŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽIAI . | i
| GAUDYTĄ ŽUVĮ — SŪDYTAS SILKES — |

NESŪDYTĄ SVIESTĄ — ŪKIŠKĄ SŪRĮ IR
VISUS EUROPIETIŠKUS PRODUKTUS.

| KALBAME VOKIŠKAI. |
-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©/©©©©©©©©©©©©©©©©'z- : 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•' :

f ernest ridout real estate limited! 
| 913 MAIN St., East, HAMILTON. 9—4121 i

'( Mūšy sritis — PAJAMŲ NUOSAVYBĖS, rooming na-
mai, nuosavybiy mainai, išrūpinimas paskoly (mortgage), X 

| TARPTAUTINIS PERSONALAS — kalbama 8 kalbo- | 
X mis — vokiškai, latviškai, rusiškai, lenkiškai, estiškai, $ 
X suomiškai, švediškai ir vengriškai. &
| DIDŽIAUSI KANADOS NEJUDOMO TURTO | 
j VERSLININKAI. |
z©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©',?

į GERIAUSIAI IR GRAŽIAUSIAI APSIRENGSI 
HAMILTONE TIK PAS

*

j STYLE MEN’S WEAR
j! *

96 JAMES St. N„ HAMILTON, Tel, 2-1662.
GATAVI IR UŽSAKOMI KOSTIUMAI.

26 SAVAITĖS IŠSIMOKĖTI.
t Mes kalbame vokiškai, lenkiškai, rusiškai ir ukrąinietiškai.

ii TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS g
h Kontraktorius K. TRUMPICKAS |
H Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. S 
H Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau H 
n jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- H 
g mui iki dvęjų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
H TORONTE: 693 DOVERCOURT RD- Telęf. LO. 8951 | 
g HAMILTONE: 13 SPADJNA AVĖ. Telef. 92035. g
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Visi į Niagara fatts!
Šių metų BALANDŽIO 18-tą dieną, 7 valandą vakaro, 
Victoria ir Queen gatvių susikirtime, ST. PATRICKS 
salėje, NIAGARA FALLS, Ont. rengiamas didelis

SVKiV VAKARAS
Geriausia proga susitikti su AMERIKOS Lietuviais! 
Vadovaujant p. P. Armonui, p. St. Ilgūnui ir p. Vyt. 
Žmuidzinui, trumpą programą išpildys ROCHESTE- 

RIO, N. Y. LIETUVIAI SKAUTAI.

Šokiams gros BENNY FERRI KAPELA!
Laike šokių veiks SKRAJOJANTIS paštas ir loterija! 

Turtingas bufetas patarnaus visiems.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti!

Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas.
H............... ........................__

SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ Už TAMSTŲ AUTO
MOBILĮ ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE.

* *
PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS 
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET 

KUR KITUR MIESTE.
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui

Mr. HENRY ADOMONIUI 
ir

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager 
8945 Lajeunesse, Montreal.

Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681.

AR

$

i g X 
s

R. TESLIA
miTM
JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS. 

HAMILTONE,
KREIPKIS Į LIETUVĮ PARDAVĖJĄ

Z. Didžbalį
Hamilton, 1294 King St. E. Tel. 9-3558 nū o 9—9 v.

g JIE NEPRALENKIAMI
Į VIENO SAVININKO

| PĘRREMONTUOTI GARANTUOTI

t |

į vartoti automobiliai į
jūsų apsaugą! |

suteikiame PAVARDĘ ir ADRESĄ BUVUSIO 
SAVININKO pagal pareikalavimų j

r Hamilton Motor Products Limited į
i t
t Atstovaujame: Cadillac, Buick, Pontiac ir G. M. C.

sunkvežimius.. Į
Hamilton, 132 Main St. W-, Tel. 7-1505, 7-8924. • 

:
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j DR. K. 2) MA1\1 IEjME !

Prisikėlimo pamaldas išklau 
sė perpildytoje italų bažnyčio 
je. Po Rezurekcijos, prie baž 
nyčios, senu lietuvišku papro 
čiu hamiltoniečiai ilgai šneku
čiavosi ir sveikino viens antrą 
šv. Velykų proga, linkėdami 
greito grįžimo į Tėvynę.

Lietuvių parapijos bažnyčios 
darbai eina jau prie pabaigos.

ČIKAGOS MENO 
ANSAMBLIS

ved. Alice Stephens - Steponą 
vičienės (Alice Stephens Sin
gers) atvyksta į Hamiltoną, 
kur balandžio mėn. 19 d. (sek 
madienį) reprezentacinio Ha
miltono viešbučio „Royal Con
naught Hotel Crystal Ball sa
lėje statys Miko Petrausko 
operos „Eglė žalčių karalie
nė“ Įl-ą aktą, sceną iš IV-to 
iąktę> (atsisveikinimas Eglės 
sų žalčių) ir Įl-ą aktą operos 
„Birutė“, Be to, bus solo ir an 
samblio dainų.

Ansamblis atvyksta savo stip 
riaųsiame sąsatate —• Genovai 
tė Peškienė, G. Macais, J. Put 
rimas, E. Mellas ir kt.

Programa bus pradėta punk 
tualiai 5-tą vai. v., kadangi 
svečiai tą pačią dieną (9 vai. 
vč) išvyksta į Čikagą.

Bilietai, po 1 dol. mokiniams 
50 et., gaunami iš anksto po 
pamaldų, salėje po bažnyčia.

Ansamblį pakvietė KLB Ha
miltono valdyba. Plačiau se
kančiame Nr. ir skelbimuose.

NEW - YORKO VYRŲ 
KVARTETAS,

„Aitvarai“ yed, muz. A, Ka- 
čąnąųsko, atvyksta į Hamilto 
na gegužės mėn. 9 d. į rengia 
mą T, Fondo Hamiltono sk. 
2-jų metų sukakčiai atžymėti 
koncertą. Koncertas įvyks St. 
Michael salėje, 213 James St. 
S. N. Kbr.
HAMILTONIEČIŲ PATO 
GUMUI PRANEŠAME, 
kad „N. Lietuvai“ įvairius skel 
bimus (biznio, pasilinksmini
mų, koncertų, gegužinių ir tt.) 
priimą mūsų atstovas Hamilto
ne K. aBronas, 131 Kensing
ton N.

Skelbimus prašau įduoti iki 
sekmadienio 3 vai. pp., norint 
juos patalpinti į sekantį nr.

LIETUVIŠKOS 
KIRPYKLOS

sav. St. Savicko (Stan's Bar-

HAMILTO LIETUVIAI
rus Savage, kurio rolę (vieto
je išvykusio į USA A. ŠaKiū- 
no) atliko Kaušpėdą.
Bendrai paėmus, premjeros 

statymą tenka laikyti geresniu, 
nors kai kurios masinės scenos 
(pav. darbininkai raštinėje) bu 
vo įspūdingesnės už pirmo pa
statymo. Kbr.

PO GAVĖNIOS 
PERTRAUKOS

pirmą pasilinksminimą Hamil
tone rengia šį šeštadienį HLjK 
M d-ja St. Michael si. (213 Ja 
mes St.). Šokių pertraukos me 
tu bus pravesta turtinga lote
rija.

Hamiltoniečiai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai į šį pasi
linksminimą atvykti, kadangi 
visas pelnas skiriamas yra lab
daros tikslams. Šokių pradžia 
7,30 vai. v,

PRIMENAMA VISIEMS 
LIETUVIAMS

ir naujai atvykusiems į Kana 
da, kad iki š. m. balandžio m. 
30 d. tenka užpildyti 1952 m. 
pajamų — income tax blan
kus. Hamiltone jie gaunami 
Centriniame Pašte, (Post Of- 
ficee) kampas King ir John g- 
vių. Income tax privalo užpil 
dyti ir tie visi, kurie į Kanadą 
atvyko 1952 m. Užpildžius 
taip pat grąžinti į Centrinį paš 
t?- l '

Prisiuntus po balandžio 30 j 
d. yra baudžiam a5 dol. admi
nistracine bausme.
PASKUTINĖS SAVAITĖS

„The Hamilton Spectaotr“ pa
skelbtame nejudomojo turto įsi 
gijimo sąraše, randame šiuos 
lietuvius: V. Dargis — namas 
13.500 dol. ir A. Meižis — na 
mas 14.000 dol.

KLB HAMILTONO AP. 
VALDYBOS 

rengiamiems šokiams, jau gau 
tas leidimas kietiems gėri
mams ir išnuomotas italų Ben 
ni Ferri orkestras.

Taip pat gausiai plaukia ir 
hamiltoniečių aukojami fantai 

_ Šalpos Fondo skiriamai loteri- 
-1 # jai, kuri, atrodo, bus labai tur

tinga.
Visas loterijos pelnas ski

riamas Vokietijoje lietuviams 
šelpti. Šis didelis KLB Hamil 
tono valdybos vakaras įvyks 
rumunu salėje, gegužės mėn. 
2 d.

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, IL
GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽIAGŲ PA
SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

MR. JURGIS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ 

BI4OKSŲ — BRIKS Ų 
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS 
Vakarais 3867 Henri Julien St.,

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

EUROPOS
— PLYTELIŲ

TAMSTOMS.
Montreal. LA 9460.

Bi’ockton Tire & Radio Co.
INGLIS SKALBIMO MAŠINOS 

Automatiniai tankai vandeniui šildyti.
R. C. A. VICTOR TELEVIZIJOS APARATAI 

ELEKTRINĖS IR GAZINĖS VIRYKLOS 
RADIO APARATAI IR KITA 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. 
Ypatingas dėmesys Naujiems Kanadiečiams!

1617 DUNDAS St. W. (kampas BROCK) OL 4253

LIŪDESIO VALAND

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WTLLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

| 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 | 
K *

D r. DORA GORDON 
Danty gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4&14 Decairie Blvd., Montrel.

z©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 1
U LIETUVIŠKA !

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
?' laiku pagal susitarimą. Telef. E M 6-5798,

(
MOTERŲ KIRPYKLA I

961-A Bloor St, W., (prie Dovercourt) II augšte, 
„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ |daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.

Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto.Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

ber Shop) šeimoje gimė sūnus, 
Motina ir naujagimis sveiki ir 
laimingi. Kbr,

HLDMT „AUKURAS“

KAIP PRANEŠA VIETOS 
SPAUDA 

Hamiltono International Har
vest Co palies vėl darbininkų

Kovo mėn. 29 d. pastatė jau atleidimas. Koks skaičius bus
prieš dvejus metus matytą 3 
v. dramą „Vanduo Canitogai“.

Aktorių sudėtis buvo ta pa
ti, kaip ir premjeroje, išsky-

DĖMESIO !
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar per statau: 

eųropietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi I 

sų paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

srovės motorus.
Be to, apimu namus pilnam 
instaliavimui ar pakeitimui 
srovės, duodu techniškus i 

patarimus.
I Skambinti telef. KE 1080

190 Wright Ave., Toronto.

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Gvzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

paleista — nepranešama. Šia- į.$^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
me fabrike dirba daug lietuvių. g I)r. A. PaCeviČhlS |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto X

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 a
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. $ 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. c 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. X

HAMILTONO MOKYKLOS t
VEDĖJAS |

J. Mikšys pereitą savaitę su- y 
sirgo pleuritu. Linkime šios ko L 
Jonijos veikėjui, greito grįžimo į ’

S U D B l
IR 1

Balandžio 11d. Kroatų salė 
je įvyksta kun. Sabo rengia
mas, bažnytinio komiteto var
du, šokių vakaras. Kam šiuo 
kartu pelnas bus skirtas — ne 
paskelbta.

Be visokios rūšies išgėrimų, 
jokia vokalinė, bei muzikalinė 
programa nepaskelbta. Į pasi-

R Y, Ont.
šokimą-išsigėrimą atsilankiusių 
parapijiečių skaičius parodys, 
ką mainieriai daugiau vertina: 
tikslą ar priemones.

LTB Sudburio skyriaus vi
suotinio susirinkimo nutari
mas, įvykęs 1951 m., turėtų vi 
sus saistyti dėl gausingo alko
holinių gėrimų pardavinėjimo

viešuose bendruomenės paren 
gimuose. Gaila, bet kai kas 
anų geros valios nutarimų ne
paiso.

Sudburietis Nr. 2.
,---- -----
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).
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MOKTlREAL
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BALAN DŽIO 11 DIENĄ J MONT
REALĮ ATVYKSTA J. E. VYSKUPAS VINCENTAS 

BRIZGYS
praleidę pas pp. Tumasonius 
Aleksas Bartkus ir Juozas Ki
sielius, ta proga pratęsęs „NL“ 
prenumeratą.

Montrealy Velykas praleido 
atvykęs iš Detroito p. Julius 
Pikūnas.

PIANISTO
A. KUPREVIČIAUS

koncertas Montrealy numato
mas gegužės 17 dieną, vakare, 
Plateau salėje. Jo koncertai 
Čikogoje ir New Yorke spau
dos, amerikiečių, buvo įvertin
ti ‘

7 valandą vakaro Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
dr. J. Kubilius visus parapi
jiečius kviečia dalyvauti iškil
mingame vyskupo sutikime ir 
pirmame jo priėmime, kuris 
bus A V bažnyčioje,

Atvelykio sekmadienį, 10 v. 
ryto, AV parapijos bažnyčio
je bus vyskupo mišios, po ku
rių seks dirmavonė ir vaikų 
pirmoji komunija, o po to ei
sena į nupirktąją AV bažny
čiai statyti vietą, kurioje vys
kupas pašventins lietuvišką (J. 
Ladygos padarytą) kryžių.

Iškilmingųjų mišių metu gie 
dos op. sol. E. Kardeleinė Ros 
sini „Avė Maria“ ir J. Hargit 
„O saliutaris“.

Tą pačią dieną 5 valandą po 
pietų A V parapijos salėje bus 
J. E. Vyskupui Vincentui Briz 
giui pagerbti iškilminga vaka
rienę (įėjimas 3 dol.), į kurią 
kviečiami visi tautiečiai.

Pirmąjai komunijai ruošia
mieji vaikai registruojasi pas 
kun. Aranauską, kuris tėvus 
informuoja tų apeigų reikalais.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

NAMŲ PIRKIMO 
PASIŪLYMAS

namus parduodantiems jau 
įteiktas. Pasiūlymas padary
tas toks, koks buvo sutartas 
paskutiniame susirinkime. Rei 
kia mobilizuoti namams pirkti 
kapitalas. J

Tenka apgailestauti, kad yra 
žmonių, kurie ne tiktai patys 
bus pasyvūs tų namų pirkimo 
atžvilgiu, bet dar nesiliauja 
piktai prieš tai aigtavę. Juos 
reikia rimtai įspėti: dirbkime 
sutartinai ir vieningai, tai tu
rėsime visa, kas yra šen ir ten 
užprojektuota, bet jeigu mes 
ardysime kurį vieną iš tų suma 
nymų, tai turėsime labai daug 
ir didelių sunkumų ką nors iš 
to viena įsigyti. Nes ardymo 
darbas į gerą neveda. Ne vel
tui ir patarlė sako: Vienybėje- 
-galybė. Visi dėkimės į bend 
rą lietuvišką darbą, kur jis tik 
tai reiškiasi. Vieningi būdami 
daugiausiai ir patvariausiai iš 
silaikysime sau, tautai ir žmo
nijai.

TRYS NAUJI PILIEČIAI
Šiomis dienomis Elena ir Br. 

Šimonėliai, Ona ir Jonas Bu- 
dėnai susilaukė po sūnų, Mū
sų kaimynai pp. Snapkauskai 
susilaukė penktojo jauniausios 
šeimos nario.
LANKĖSI MONTREALY IR 

• NL REDAKCIJOJE
Iš Čikagos, įsikurdamas Ka

nadoje, kaip evangelikų kuni
gas, lankėsi Montrealy ir NL 
redakcijoje dr. Kavolis, kuris 
pastoviai apsigyvena Toronte. 
Iš Toronto lankėsi p. Usveltas. 
Iš Londono lankėsi savaitgalį
IK

NUO GEGUŽĖS PRADŽIOS 
išnuomojamas atskiras namas, 
penkių kambarių ir virtuvės ir 
dar priestatas. Pamatyti gali
te kada norite. 52 Vermont, 

Longueuil Annex.

>ik-

I
 Parduodami namai:
359 — 8th Ave, V. Lasalle,® 
3-jų butų. 18 šimtų metinių!*) 

pajamų. ®

323 Selby Ave, 6-šių butų,® 
4.000 dol. metinių pajamų.® 
REDPATH REALTIES | 

Ltd., Telef.: PL 1104. | 

Atstovas A. Gražys, ®
Tel.: TU 4417. ®

©

'S t
V

X

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys, Verdune. Teirautis 

telefonu HE 0473.

PARDUODAMA MAISTO 
KRAUTUVĖ —

Grocery - Restaurant: 
5697 Beurling Ave., Verdun. 
Kreiptis pas Bujūną vietoje.
IŠNUOMOJAMI 2 kambariai 

su virtuve.
5730 Mallet, Rosemount, Mtrl.

labai gerai.

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

Per Velykas verduniškiams 
Julijai ir Aleksui Tamasoniams 
jų artimieji ir prieteliai suren
gė pokylį jų 20 metų vedybi
nio gyvenimo sukakčiai pami
nėti.

Sukaktuvininkai susilaukė 
daug gražių linkėjimų ir buvo 
gausiai apdovanoti. Dėl riboto 
CKVL salės talpumo, pobūvy 
je tegalėjo dalyvauti tik arti 
pusantro šimto žmonių.

Rengėjai rūpestingai svečius 
vaišino, tat visi skirstėsi gero
je nuotaikoje.

Pp. Tamasoniai yra kuklūs 
ir labai nuoširdūs lietuviai ir . 
savo tautiečių tarpe turi gerą . 
vardą. Jų pagerbti atsilankė 
įvairių imigracijos laikotarpių , 
tautiečiai. Daug sveikatos ir 
geros kloties sukaktuvinin- 
kams.

PALIKIMAS JIEŠKO 
SAVININKO

I
Amerikoje yra palikimas, ; 

skirtas Vincui Jancevičiui, ki- , 
lusiam nuo Tauragės, į Kana
dą atvykusiam 1947 metais ir , 
ligi paskutinių laikų gyvenu- , 
šiam Montrealy, Dės Erabies ■ 
gatvėje, bet paskutiniu metu 
kažkur persikėlusiam. Pats 
Vincas Jancevičius arba jį ži
nantieji maloniai prašomi pra
nešti Kaziui Lukui, 5701 Bour 
bonniere arba „NL“ redakci
jai, nes reikalas labai skubus ir 
labai svarbus.
PRADĖJO KALAKUTŲ AU 

GINIMO SEZONĄ
Kazimieras Lukas po Vely

kų jau pradėjo kalakutų augi
nimo sezoną — gavo apie 3000 
kalakučiukų ir pradėjo juos au 
ginti. P. Lukui šiemet talkins 
Juozas Mažeika. Kalakutų ūkis 
yra Riviere des Prairies, 9035 
Belvedere Street.
SEKANTIS LIET. AKADE

MINIO SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

įvyks penktadienį, balandžio 
10 d. 8 vai. vak. Paskaitą skai 
to J. Akstinas „Impresionizmas 
tapyboje“. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. V-ba.
SIŪLO SUSISIEKIMĄ PER 

KALNĄ
Automobilių kelias turėtų ei 

ti tuo keliu, kur dabar per kal
ną eina tramvajus. Tokiu bū
du būtų sujungtos Park Ave, 
Mont Royal ir Cote des Nei
gęs gatvės. Toks projektas yra 
patiektas miesto savivaldybei, 

( bet dar nenuspręstas.
i MONTREALIO TEISMAS 
i TIRIA
> slaptai veikiančias paleis tuva- 
į vimo įstaigas ir landynes, ap-
> klausinėta jau apie 400 liudi- 
) ninku, kurie parodė, kad Mont 
* realy tos įstaigos veikia kaip
> ir pusiau legaliai, net netiesio- 
) giai moka mokesčius (bausmių
> pavidale), kurios dabar siekia 

nuo 100 iki 200 dolerių.
! PERSIKĖLĖ
> MONTREALIN

Petras Beleckas, išgyvenęs 
1% metų pas p. P. Mickų, Jac 

■ ques Cartier persikėlė gyventi 
į Montrealį, kur pradės verstis 
privačiai statydamas gyvena
mus namus p. B. Ambako va
dovybėje. Gyvendamas Jac
ques Cartier būva labai pavyz
dingas šalpos reikale: suorga
nizavo būreli Vasario 16 gim
nazijai Diepholze vienam mo
kiniui išlaikyti, gausiai rėmė 
Tautos Fondą ir į vargą pate
kusius tautiečius. Sėkmės!

Žks.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB ŠALPOS FONDO ATSIŠAUKIMAS

O dai' tūkstančiai tokių šal
pos reikaling ųyra Austrijoj, 
Šveicarijoj, Belgijoj, Prancūzi 
joj. Mes matom, kad dažnai iš 
tinka ir čia mūsų kolonijose to 
kios nelaimės, kad reikia su
šelpti, paremti kokį asmenį ar 
šeimą. Taip pat nemažai mū
sų jaunuolių, nežiūrint sunkiau 
šių sąlygų ir didžiulio vargo, 
ryžtasi studijuoti, bet dažnai 
aplinkybių esti verčiami studi 
jas nutraukti dėl lėšų stokos, 
nors būtų ir gabiausi ir Nepri 
klausomai Lietuvai naudingiau 
si.

Todėl visiems tiems reika
lams tenkinti P. L. B. Kanados 
Krašto Valdyba suorganizavo 
Šalpos Fondą, kurio C. Komi
tetas veiks prie PLB Kanados 
Kr. Valdybos, o prie PLB Ka
nados Apyl. Valdybų veiks Š. 
F. Apylinkių Komitetai arba 
jo įgaliotiniai. Apylinkių Ko
mitetai bei įgaliotiniai, rengda
mi įvairius parengimus, rinkda 
mi aukas ir kitokiais būdais 
telks pinigus, rinks rūbus, 
vargstantiems tautiečiams hu- 
šelpti. Jie šalpai aukojusiems 
išduos pakvietimus, kurie tiks 
pridėti prie pajamų mokesčių 
deklaracijos atskaitymui. Šal
pos Fondo Komitetų veiklą re 
vizuos PLB Kan. Apylinkių ir 
Centro Revizijos Komisijos.

Pranešdami apie Šalpos Fon
do suorganizavimą Kanadoje, 
kviečiame visus tautiečius, 
nors ir gerokai pavėluotai, nuo 
dabar įsijungti į šį šalpos dar
bą. Tikimės, kad dabar, kada 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nė tapo stipriai atmiešta tais 
pačiais prieš keletą metų V. 
Europoje vargusiais tautie
čiais, ten likusių dar didesnia
me varge ir čia vargan pateku 
siu tautiečių būklė bus nuošir 
džiai suprasta, ir kasmet pa
skirsite iš savo pajamų tam 
tikrą dalį Šalpos Fondui, kad 
ji būtų paskirstyta planingai 
labjausiai šalpos reikalingiems.

Tebūnie kiekvieno 
pareiga, kaip Ttutos 
taip ir Šalpos Fondui 
savo metinę duoklę.
KLB Šalpos Fondo C. Ko-tas.

Brangūs Tautiečiai-ės! Dar 
anais laikais, kada dauguma 
mūsų gyvenome Vak. Vokieti 
joj ir kitose svetimose valsty
bėse, UNRROS bei IRO išlai
komi ir kitokiu būdu turėdami 
galimybės savo vargą sumažin
ti, JAV gyveną lietuviai, su
pratę ten gyvenančių tautiečių 
vargą, suorganizavo BALFą, 
kuris dešimtis tūkstančių dole 
rių, tonas maisto ir rūbų kas
met išsiunčia Vak. Europoj li
kusiems varge lietuviams su
šelpti. Vienu pereitais metais 
tam tikslui surinko 50.690,80 
dol. Aišku, į šį šalpos darbą 
Įsijungė ir naujai atvykusieji 
iš Europos tautiečiai. Tik Ka
nadoje šioje srityje iki šiol be
veik nieko neveikta. Tiesa, dar 
prieš 11 metų senosios emigran 
tės Toronte iš vietinių tautie
čių šalpai suorganizavo Dainos 
Draugiją, kuri sėkmingai iki 
šiol veikia, bet šiaip plačioji 
Kanados lietuvių visuomenė or 
ganizuotai į įikusių Europoje 
varge tautiečių šalpos darbą ne 
buvo įsijungusi.

O vien Vak. Vokietijoj yra 
gal arti 10.000 lietuvių (vien 
įsiregistravusių Vok. Krašto 
B-nėje yra 7861). Tai dau
giausiai seneliai, ligonys, naš
lės su vaikais. Iš jų % yra vai 
kų. Jų gyvybė beveik nuo mū 
sų malonės priklauso, nes gau 
narna šalpa beveik išeina už bu 
tą, kurą ir šviesą užsimokėti. 
Už tai baisiu procentu auga jų 
tarpe įvairios ligos. Jau dabar 
vien džiovininkų sanatorijose 
daugiau kaip 1% yra, o daug 
dar jų gydosi stovyklose. Jų 
laikomose vargo mokyklose 
vaikučių tėvai neturi kuo net 
paišelio ar sąsuvinio nupirkti. 
Prašo net tam tikslui paramos.

Vargas ir skurdas daug di
desnis, negu tų iš mūsų, kurie 
anksčiau Vokietijoj stovyklose 
gyveno.

Tad jau vien tas reikalas ver 
tė ii' Kanados lietuvius susior
ganizuoti šalpai, kad kiekvie
nas per metus nors po dolerį ki 
tą šalpos reikalams paskirda
mas praskaidrintų tų išbadėju
sių tautiečių į Amerikos konti 
ncntą nukreiptus veidus.

MONTREAL
AIKŠTĖ PRIEŠAIS

MORGANĄ 
pertvarkyta ir jos vietoje 
įrengtas gražus sodelis ir

lietuvio 
Fondui, 
atiduoti

tenisui treniruotis. Sąryšyje 
su artėjančia Pabaltiečių spor 
to švente, prašoma visų narių 
bei norinčių būti nariais regis
truotis pas sekcijos vadovą V. 
Senkevičių Lietuvių Nomuose 
penktadieniais nuo 7 — 8 vv. 
Jau dabar galima pradėti tre
niruotis: mergaitėms —4 pir
madieniais, vyrams trečiadie
niais nuo 7 vv. Patalpa gali
ma naudotis ir šeštadieniais 
iki 6 w„ bei sekmadieniais iki 
2 v. pp. Sviedinukus ir rake
tes prašome turėti nuosavus.

LAUKO TENISININKAMS- 
KĖMS.

Artėjant lauko teniso sezo
nui, prašome visų užsiregis
truoti pas sekcijos vadovą V. 
Pundzių, tel. LO 4804 nevė
liau balandžio mėn. pabaigos. 
Klubas numato išsirūpinti iš 
miesto valdybos keletą aikšte
lių. Numatoma pravesti tur
nyrą, o taipgi įstoti-užsiregis- 
truoti į atitinkamą mūsų pajė 
gurnui miesto tarpklubinį tur
nyrą.

Sporto klubas „Vytis“.
PASIPUOŠ LIET. NAMAI

Pavasarį Liet. Namai bus iš 
dekoruoti, pagal menininkų 
nurodymus. Koridoriuose bus 
iškabinti Lietuvos vaizdai, o 
Didžiojoj salėj iškabinti žymių 
jų Lietuvos žmonių paveiks
lai. Langai gaus naujas užuo
laidas. Bus padaryti leituviš- 
ko stiliaus staliukai ir kėdės.

L.
NEIŠPIRKUSIŲ PASIRAŠY 
TUS LIET. NAMŲ ŠĖRŲ

PASIŽADĖJUSIŲ ASMENŲ 
pavardės bus skelbiamos spau
doj, nes rinkėjai, dėl pasikei
tusių adresų negali jų surasti, 
o išsiųsti raginimai neduoda- 
-neatsiekia tikslo. L.

ATVELYKIO FILMAS.
Balandžio 12 d. Lietuvių Na 

muose 6 vai. vak. rodomas fil 
mas „Seventh Vili“ — muzi
kali drama. Vaidina James 
Mason.

PRIE GEORGIAN BAY, 
kur smėlėtos ežero pakrantės 
primena mūsų Palangos pajūrį 
ir kur pernai nuosavybes įsi
gijo 28 lietuviai, nuo Velykų 
pradėti pardavinėti nauji skly
pai. .domaujantis, rašyti arba 
skambinti: Sigitas Pranckūnas, 
92 Crawford St., Toronto 3, 
Ont., EM 8-2039, EM 8-8865.

KLB APYLINKĖS V-BA
bal. 1 2d., 3 vai. pp. Liet. Na
muose šaukia visų organizacijų 
įgaliotinių susirinkimą.

Į Dr. A. V ALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toronlo
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel.ME 2933

LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS
Gegužės mėn. 2 d. Lietuvių 

Namuose įvyks linksmas šokių 
vakaras, kurio pelnas skiria
mas Toronto Lietuvių chorui 
pianiną įsigyti.

Visi lietuviai, ypač jaunimas, 
prašomi gausiai atsilankyti ir 
tuo, netik linksmai vakarą pra 
leisti, bet kartu ir kilnų tikslą 
paremti.

Šis choras yra visų lietuvių 
choras, visur kur tik jam tenka 
pasirodyti. Jis gražiai repre
zentuoja visus lietuvius.

Tiek choristai, tiek jų moky 
tojas muz. St. Gailevičius iš 
niekur jokio atlyginimo už 
įtemptą darbą negauna. Be to, 
visi jie aukoja laisvą nuo dar
bo laiką.

Tik iš kelių choro pasirody
mų jau matome, kad choras 
randasi patyrusio muziko ran 
koše ir, kai girdime puikiai dai 
nuojant, visi nejučiomis pajun 
tame malonų jausmą ir džiu
gesį. Todėl reikia jis ir pa
remti. Šiuo metu chorui rei
kalingas pianinas, tam tikslui 
tad šis vakaras ruošiamas. Gau 
siu atsilankymu į šį šokių va
karą įrodysime, kad norime ir 
trokštame chorą turėti ir, tuo 
pačiu, suteiksime choro daly
viams energijos ir kantrybės 
tęsti kilnų pasiaukojimą.

Iniciatoriai.
MEDŽIOTOJŲ IR ŽUKLAU

TOJŲ INCIATORIŲ
SUSIRINKIME,

kuriame dalyvavo 25 asmenys, 
paaiškėjo, kad tų sričių mėgė
jų Toronte esama apie šimtą. 
Nutarta steigti Lietuvių taisyk 
lingos medžioklės ir žūklės klu 
bą, kuris įeitų į Ontario Me
džioklės ir Žūklės federaciją. 
Reikalui išaiškinti išrinktas 5 
asmenų laikinis komitetas, ku
ris netrukus šauks steigiamąjį 
klubo susirinkimą.

IŠKILMINGOS 
KRIKŠTYNOS

Prima ir Bronius Kabliai To 
ronte kėlė savo pirmgimio sū
naus Lino - Broniaus krikšty- 
nės. Krikšto tėvais buvo A. 
Siminkevičienė ir St. Valickas. 
B. Kablys yra PLB Rodney 
Apyl. Pirmininkas. L.
„VYČIO“ KLUBO NARIŲ 

DĖMESIUI
Klubo turto revizijai, per

ėmimui, patikrinimui bei pa
taisymams padaryti prašome 
visų narių, turinčių pas save 
klubo aprangą bei sporto prie
mones, neatidėliojant grąžinti. 
Lietuvių Namų prestato aipati 
nėję patalpoje, klubo būstinė
je, po Velykų ketvirtadienį ir 
penktadienį nuo 7 vv. bus dežu 
ruojama ir priiminėjamas mi
nimas turtas, arba jūsų patogu 
mui susitarus su klubo turto 
valdytoju J. Gaižučiu, tel., ME 
63951.
STALO TENISININKAMS- 

KĖMS.
Susitarus su Lietuvių Na

mais, išrūpinta patalpa stalo

TORONTO
SOVIETIŠKAS „DIDYSIS 

KONCERTAS“
Toronte College gatvėje 

esantis Studio kinas, kuriame 
dažniausiai demonstruojami už 
sienietiški filmai, nuo kovo m. 
vidurio pradėjo rodyti retą so
vietišką atklydėlį „Didysis 
koncertas”.

Pats filmas sukurtas ekspor 
tui ir, būdamas perdėm muzi- 
kalinės paskirties, negalėjo iš
vengti komunistinės propagan
dos, kuri yra kaip liga sovietiš 
kai filmų pramonei.

Filmo tuirnys supintas Di
džiojo Maskvos teatro artistų 
pasirodymais, įjungiant kartu 
ir vieną tarybinį kolchozą, ku
riam vadovauja idealūs ir gera 
širdžiai senukai ir kuriame bu 
joja reto pajėgumo muzikalinis 
atžalynas — kolchozinis jau
nimas su savo dainininkais ir 
muzikais.

Koncerte didesnę dalį uži
ma A. Borodin operos „Kuni
gaikštis Igoris“ ištraukos ir 
taip pat Čaikovskio „Gulbių 
ežero“ ir Prokofjevo „Romeo 
ir Julija“ baletai. Reikia pri
pažinti, kad išpildymo ir tech
niškoji pastatymo pusė yra ne 
bloga.

Režisūriniu atžvilgiu perša
mas politinis motyvas, kaip ta 
rybinė santvarka „leidžia“ pa
sireikšti liaudies gabumams. 
Šitame nereikalingame balas
te dirbtinai sulipdomos klasi
nės ir liaudies muzikos dalys. 
Reikia pastebėti, kad klasinėj 
daly beveik ištisai panaudoja
ma dar prieš bolševikinę erą

bus 
bus 
gėlynas.

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
Verduniečių Kazimieros ir 

Jono Gataučių dukrai Adeliai, 
sulaukusiai 
žiaus, tėvai 
sukaktuves, kuriose dalyvavo 
didelis būrys, apie 40 asmenų, 
artimųjų, draugų, dukros vien 
mečių, moksladraugių ir tt. 
Kovo 14 diena dvidešimčia pa
vasarių žydinčiai pp. Gataučių 
Adeliai liks atmintina diena vi 
sam gyvenimui, ypač, kad visi 
šių gražių sukaktuvių dalyviai 
džiaugėsi ir linkėjo jai sveika
tos, sėkmės ir laimės.

LIGOS IR NELAIMĖS
Visa Henriko Adamonio šei 

ma buvo susirgusi drauge su 
pačiu p. Adamoniu, bet dabar 
jau pasveiko. Susirgo DLK 
Vytauto klubo pašalpinės na
rys Jonas Antanavičius. Ser
ga Liudas Kisielius, Adolfas 
Razėnas, Kazys Kleiza, Pranas 
Vizbaras, Salomėja Petrauskie 
nė, Ona Virbylienė, Emilė 
Varškinienė.

IŠTEISINO VICKERSO 
DARBININKĄ

Pernai, streiko metu, darbi
ninkai turėjo susidūrimų su 
streiklaužiais. Rugsėjo 9 d. 
darbininkas P. Lafombroise su 
mušė tūlą J. Boyczum, nes jis 
pirmąjį puolęs, gindamas streik 
laužius. Teisme išsiaiškinta, 
kad pirmasis buvęs užpultas ir 
turės gintis, o antrasis buvęs 
detektyvas policininkas, apsi
rengęs civiliškai. Atsižvelgiant 
į visas aplinkybes, teismas pa
kaltintąjį Lafombrois išteisino.

MIESTO GYDYTOJAS 
PRANEŠA,

kad šiemet Montrealio miesto 
gyventojų sveikata laikosi 
ugštesniame lygy, negu pernai. 
Apkrečiamų ligų žymiai ma
žiau, pav. Skarlatinos susirgi
mų buvo pusiau mažiau, negu J. Kirdeikį pranešti redakcijai 
metai prieš tai. jo adresą.

subrendimo am- 
suruošė gražias

t v

t i

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- $ 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- X 
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti x 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. —• Dokumentų pa- $ 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—rVisokerio- & 
pos informacijos.—Lietuvii interesus gina prityrę spe- $ 
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. x

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |

JONAS J. JUŠKAITIS |
912 f>> n.!;*? Wpj|, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. v

PIRMOJI LI ETUVIŲ

Real Estate įstaigac5
TORONTE.

I NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 
parašytoji rusų kompozitorių VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
kūryba, ap. • —— - ■ .

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
„N. Liet.“ redakcijoje yra 

laiškas, adresuotas Juozui Kir- 
deikiui, pasirašytas V. Marčių 
konio, su adresu: Kaunas, Min 
ties ratas No 8-4. Prašome laiš 
ką atsiimti arba žinančius p. I

 BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 
REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 

OBLIGACIJOS.

ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 
PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS ST. W„ TORONTO, Ont.Telefonas LO 2738. Vakarais H Y 1543.
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